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RESUMO 

 

SOUZA, Jovelina Maria Ramos de Souza. Mostração e demonstração de éros como 

filósofos no Banquete de Platão. 2011, 301 f. Tese (Doutorado em Filosofia). Programa 

Integrado de Doutorado em Filosofia – UFPB/UFPE/UFRN. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2011. 
 
 

A leitura do Banquete instigou-nos a pensar a imagem de éros identificado a um modo 

próprio e genuíno de Platão conceber a representação do filósofo. No movimento entre as 

imagens de éros na tradição e a retomada desse discurso do passado na série de elogios ao 

amor deste diálogo, pretendemos fixar um aspecto inconteste para Platão, o pensar o amor 

como uma potência que se sobrepõe e até mesmo se confunde com a noção de desejo, a julgar 

pelo Fedro, no qual o amor é definido como desejo. No Banquete, esse desejo é direcionado 

para apreensão do belo, como observamos na ascese erótico-dialética de Diotima, contudo 

isto não significa o rompimento com o desejo inato, como defendem alguns de seus 

intérpretes. No redirecionamento do desejo da dimensão apetitiva para a dimensão puramente 

intelectiva da alma, Platão concilia a ambiguidade do filósofo como um ser intermediário 

entre duas ordens distintas e afins de desejos, o do corpo e o da alma, na representação de 

éros como um daímon. Nessa circularidade entre esferas aparentemente inconciliáveis entre 

si, as imagens de éros transparecem na escrita poético-filosófica de Platão, sob a forma de um 

discurso de natureza acentuadamente erótica. 

 

Palavras-chaves: Platão, Banquete, éros, epídeixis, apódeixis, philósophos. 



                                             

                                               

RÉSUMÉ 

 

SOUZA, Jovelina Maria Souza Ramos. Monstration et la démonstration de Eros en tant 

que philosophos dans Le Banquet de Platon. 2011, 301 f. Thèse (Doctorat en Philosophie). 

Programme Intégré de Doctorat en Philosophie - UFPB / UFPE / UFRN. Université Fédérale 

de Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 

 

La lecture du Le Banquet nous a incités à penser à l’image d’éros identifié de manière propre 

et génuine à Platon de concevoir la représentation du philosophe. Dans le mouvement entre 

les images d’éros dans la tradition et la reprise de ce discours du passé dans la série d’éloges à 

l’amour de ce dialogue, nous voulons fixer un aspect absolu pour Platon, penser l’amour 

comme un pouvoir qui se superpose et même se confond avec la notion de désir, à en juger 

par Phèdre, dans lequel l’amour est défini comme un désir. Dans Le Banquet, ce désir est 

dirigé vers l’appréhension du beau, comme nous pouvons remarquer dans l’ascèse érotico-

dialectique de Diotime. Par contre cela ne signifie pas la rupture avec le désir inné, comme 

celui que défendent quelques interprètes. Dans la redirection du désir de la dimension 

appétitive à la dimension purement intellective de l’âme, Platon concilie l’ambigüité du 

philosophe comme un être intermédiaire entre deux ordres liés et distincts du désir, du corps 

et de l’âme, dans la représentation d’éros comme un daímon. Entre ces deux sphères en 

mouvement apparemment inconciliables entre elles, les images d’éros apparaissent sur l’écrit 

poético-philosophique de Platon, sous la forme d’un discours de nature fortement érotique. 

 

Mots-clés: Platon, Le Banquet, éros, epídeixis, apódeixis, philósophos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pensar a mostração e a demonstração de éros como philósophos significa para nós, 

atentar para os modos como Platão elabora a imagem de éros, em meio à apresentação de uma 

série de elogios, ao longo do diálogo Banquete; bem como, observar os pressupostos, a partir 

dos quais o filósofo ateniense pode engendrar tal imagem. Marcados pela diversidade, os 

elogios identificam éros indistintamente a um deus, a uma potência cósmica, a um 

sentimento, a um anseio, ou a um desejo de natureza sexual; remetendo-nos, de modo geral, 

às concepções tradicionais acerca de éros. Nesta espécie de resgate dos discursos da tradição, 

observamos a incorporação crescente e relevante de elementos da mélica erótica 

(principalmente a de Safo), na composição do discurso erótico de Platão. Nesse diálogo, o 

filósofo realiza seu jogo expositivo, utilizando-se tanto da epídeixis, palavra grega cujo 

significado é “mostração”, como da apódeixis, “demonstração”, realizando o uso 

concomitante e indissociável, desses dois elementos, como se não houvesse limites, ou 

distinções, entre cada uma dessas modalidades discursivas. 

Na composição desse diálogo, Platão emprega os mais variados recursos, sejam eles 

imagéticos ou conceituais, para expressar a natureza de éros, sem restringi-los aos conteúdos 

dos elogios proferidos pelos participantes do sympósion na casa de Agaton, mas fazendo-os 

transparecer no próprio cenário do diálogo. Utilizando-se da técnica teatral, nosso autor 

reconstitui a discursividade própria de cada um dos personagens que coloca em cena, 

incorporando neles traços característicos da linguagem ou da estrutura psíquica dos sujeitos 

históricos, dos quais ele resgata o nome, a exceção de Diotima, da qual não se tem 

comprovada a existência, mas cujo elogio é marcado pela forte influência de Safo, na 

concepção dessa grande obra dramática.  
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Na elaboração dessas imagens, o fundador da Academia resgata a ação e os 

princípios específicos da linguagem de cada um dos indivíduos reais na composição desses 

oradores fictícios, no sentido de mostrar talvez, a precariedade do discurso da tradição acerca 

de éros, pois independente de sua beleza, não conseguem demonstrar suficientemente a sua 

verdadeira natureza. Todavia, isso não implica o abandono destes discursos, pois, como o 

próprio Platão nos mostra, se combinados à reflexão filosófica, os mesmos podem fornecer o 

ponto de partida para a compreensão da verdadeira natureza de éros 

Diante disto, nosso método expositivo não compreenderá uma leitura linear do 

Banquete, mas o cotejamento entre o discurso da tradição (atentando, especialmente, para a 

conotação erótica encontrada nos gêneros épico, mélico e trágico), observando sua influência 

e recepção na série de elogios criados por Platão, centralizando nossa discussão no discurso 

de Sócrates/Diotima, tentando entender de que modo nele, os elogios precedentes são 

ressignificados, na formulação platônica de éros como filósofo. No contexto da intrincada 

sequência de transmissão da narrativa do diálogo, inicialmente nos deparamos com uma longa 

cadeia de narradores, a começar por Platão, o gestor do lógos, que na sua fabulação, torna 

Aristodemo o testemunha direto do sympósion na casa de Agaton, o elo desencadeador da 

sucessão de relatos, no qual se integram e se alternam as vozes de Fénix, de um desconhecido, 

de Glaucón, de Apolodoro, de alguns anônimos, sempre retornando a Aristodemo, no sentido 

de ele corroborar se a narrativa composta de múltiplas versões aconteceu de fato como chegou 

até Apolodoro, o narrador do diálogo. 

Nesse jogo de cena marcado pela diversidade predomina o discurso da alteridade, 

devidamente resgatado e incorporado na trama do Banquete, pelo brilhante dramaturgo que é 

Platão. No entrelaçamento da rede de elogios pronunciados por Fedro, Pausânias, Erixímaco, 

Aristófanes e Agaton, o discurso de Sócrates/Diotima se distingue, dentre outras coisas, por 

intercalar modos distintos de narratividade cujo movimento se dá entre a forma interventiva, a 
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discursiva, a refutativa, a mítica, o elogio e a metafórica. Nesse contraponto aparecem as 

críticas aos elogios anteriores, o emprego de paródias, de imagens, de trocadilhos, de citações, 

do elénkhos de Sócrates-Agaton e Sócrates-Diotima, do jogo de palavras, do mito, do elogio, 

da imagem, e aliado a todos esses aspectos, o olhar atento de Platão conduzindo toda a 

discussão acerca de éros para uma perspectiva filosófica. A filosofia platônica se consolida no 

imbricamento entre duas estruturas ordenadoras, a do parecer e a do ser, justamente o espaço 

no qual se efetiva a confluência entre a imagem e a racionalização acerca da imagem. 

O pensar e o dizer por imagens, no processo de construção da dialética platônica, 

entrechocam-se com o pensar e o dizer por conceitos. No confronto entre as dimensões 

imagética e conceitual, Platão utiliza a imagem como recurso, no momento em que somente 

as palavras não bastam. No discurso de Sócrates/Diotima, encontramos um exemplo do uso 

reflexivo da imagem, no mito de Eros e na ascese erótico-dialética, apresentada sob a forma 

de um ritual de iniciação, no qual se passaria do amor dos corpos belos até a beleza em si. A 

tematização acerca do amor e do desejo, no Banquete, possibilita que o discurso filosófico 

seja levado a abrir-se para o recurso a imagem, através do incessante diálogo com as 

representações de éros fornecidas pela tradição mitopoética. 

Ao incorporar a imagem na sua discursividade poético-filosófica, Platão concede-lhe 

outro estatuto, tornando-a um modo de dizer e expor criticamente a própria imagem. O 

paradigma aberto por Platão, em meio à multiplicidade de elogios a éros permite o 

redirecionamento do desejo, de sua dimensão puramente instintiva e intuitiva, para a lógica, 

coerente e reflexiva. Na conjunção entre modos distintos de pensar o desejo, as imagens do 

philósophos e a de éros se mesclam, em função de ambos resguardarem na sua natureza, o 

amor direcionado para algo fora de si mesmo. 

A busca pela verdade, pelo bem, pelo belo, não seria levada às últimas instâncias, se 

o filósofo não se deixasse guiar pelos impulsos próprios do desejo. Platão não rejeita a 
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possibilidade de se deixar envolver pelo desejo de natureza apetitiva (epithymía), caso 

contrário ele não abordaria no Banquete, ou mesmo na República, a questão do desejo. Nossa 

tese é que, na abordagem da temática acerca do amor, Platão nos permite a compreensão da 

dimensão desejante da alma em todas as suas possibilidades, desde a epithyimía, o desejo 

instintivo, passando pelo thymós, o desejo ardente, até atingir a dimensão de éros, o desejo 

identificado como o desejo genuíno do filósofo. Se a estrutura da alma comporta uma 

dimensão tripartite do desejo, como Platão descartaria o desejo apetitivo? Se o desejo é 

inerente a todo ser humano, como estaria excluído da natureza de um tipo específico de 

homem, o filósofo? Desconsideramos completamente tal hipótese, considerando-a plenamente 

inviável, ou mesmo absurdamente preconceituosa. Como poderia o filósofo negar a sua 

condição mais elementar, a do desejo impulsivo? Até porque, quando ele faz seus 

personagens falarem entre si, transparece nessa fala um forte apelo sensual, além do 

vocabulário utilizado na dramatização do diálogo resgatar um grau de eroticidade, que não é 

de natureza estritamente intelectiva como defendem os mais imprudentes.  

A grande dificuldade é encontrar a medida exata para articular o desejo voltado para 

a prática restrita do filósofo, com os demais tipos de desejo, sem recair no estigma de que o 

éros platônico não comporta eroticidade. Um aspecto a não ser desprezado diz respeito ao 

modo como Sócrates, utilizando-se da linguagem dos mistérios, reordena a escala de desejos, 

dando ao amor uma condição para além de si mesmo, por não representar mais a pura 

sensualidade, mas ao mesmo tempo não encontrar-se inteiramente desvinculado do prazer de 

natureza sensual. Nessa reintegração do desejo nos modos de o filósofo expressar sua 

discursividade para o outro, o não filósofo, Sócrates conduz seu interlocutor, como em um 

ritual iniciático, pelos caminhos do amor, direcionando-os para a busca das formas. No 

decorrer desse processo, ocorre o redimensionamento do desejo, para um tipo de desejo de 



16 

 

natureza mais moderada, contudo não menos intensa, por compreender o desejo de geração no 

belo, sem representar jamais a anulação do desejo de natureza impulsiva, ou ardente. 

Uma vez apresentado, o contexto geral de nossa tese, passemos a delimitação de sua 

estrutura, através de uma exposição concisa acerca dos capítulos que a compõem.  

Em nosso primeiro capítulo, voltamo-nos para a relação amor (éros) e 

linguagem/discursividade (lógos), com o intuito de sustentarmos a existência de uma íntima 

dependência entre essas duas noções, no pensamento grego. Trabalhamos, assim, com a 

caracterização de éros como um princípio inerente à própria linguagem, pensando-o como 

impulso de continuidade, a exigir do pensamento a sua manifestação, por meio de um ato 

discursivo. E debateremos, por conseguinte, a forma como é concebida, tanto na tradição 

mitopoética como na tradição poético-filosófica, a relação entre sentimento, desejo, ação 

(dizer, falar) e pensamento. Para garantir maior consistência a discussão que suscitamos, 

exploramos a observada contiguidade presente entre três elementos lógico-discursivos, éros, 

héros e lógos, mostrando como cada um deles pode ser pensado como modos de expressão, 

através dos quais são veiculadas emoções e ideias, permitindo o vínculo, estabelecido por 

Platão, no Crátilo, entre os parônimos héros e éros.  

Neste sentido, nossa abordagem resgata e analisa o vocabulário das emoções 

empregado por Homero em suas epopeias, apontando como o aedo, na tessitura da estrutura 

psicológica de seus personagens (com destaque para a forte imbricação entre as noções de 

thymós e nóos), nutre os heróis de uma intensa potencialidade de fala, que se acha diretamente 

conectada, a uma capacidade desejante e emotiva, não menos potente. Retratando assim, de 

modo paradigmático, que a própria virtude do herói, para a mentalidade grega arcaica, parece 

repousar na perfeita combinação entre seus atos, seus sentimentos e suas palavras. Em 

seguida, observando que também nas Odes Anacreônticas existe o entrelaçamento entre éros, 

héros e a multiplicidade expressiva da linguagem (lógos) e, que este entrelaçamento, por sua 
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vez, é fruto da incorporação, nas odes atribuídas a Anacreonte, dos caracteres poéticos 

pertencentes ao gênero mélico (principalmente, os caracteres empregados pelo verdadeiro 

Anacreonte); encaminhamo-nos para uma análise de como sentimento, ação, pensamento e 

linguagem se acham articulados na poesia mélica de modo geral e, particularmente, no 

contexto das chamadas Odes Anacreônticas. 

Com isto, fomos levados a atentar para o modo como as práticas e os 

comportamentos eróticos desenvolvidos entre os gregos aparecem plasmados nos mélicos, 

marcados pela intensa dicotomia com que retratam a relação do homem com o amor/desejo, o 

prazer e a dor, em uma constante recorrência às práticas simpóticas (temática recorrente na 

poesia mélica de modo geral) como o lócus propicio para o reconhecimento da dualidade da 

natureza humana, festiva e lúgubre ao mesmo tempo, mas que nem por isso faz com que o 

homem abandone, em sua existência efêmera, a busca pelos prazeres. 

Toda esta análise (seja da poesia épica ou mélica) é realizada, vale ressaltar, sob a 

perspectiva de um constante cotejamento entre os excertos das obras dos poetas e os diálogos 

platônicos nos quais encontramos o mesmo tratamento ou uma recorrência correspondente à 

mesma temática, revelando-nos as incongruências e aproximações que o pensamento 

platônico apresenta em relação à tradição. 

Em nosso segundo capítulo, empreenderemos um resgate das origens do discurso 

erótico platônico, sempre levando em consideração o caráter poético, e ao mesmo tempo 

filosófico dos recursos discursivos empregados pelo filósofo ateniense, atentando para o uso  

simultâneo dos elementos imagéticos e conceituais, tornando o contínuo jogo entre o mostrar 

e o demonstrar cada vez mais entrelaçado, instigando o leitor a procurar os vestígios de cada 

um desses elementos, apesar de ser quase impossível determiná-los separadamente, na 

estrutura do pensamento platônico em geral, sem que aqui seja diferente. Neste sentido, 

observando uma aproximação consistente entre os mélicos e Platão, retomamos os epigramas 
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imputados a sua autoria, enquanto uma importante via alternativa para a análise da construção 

de seu discurso erótico (poético); bem como exploramos a profunda influência da poética 

erótica de Safo, na elaboração do discurso erótico platônico, especialmente no que concerne 

ao Banquete, embora esta influência se mostre perceptível também no Fedro. Isto tudo em 

função da pressuposição adotada por nós, de que as origens do discurso erótico platônico 

remontam em grande medida, à recepção do filósofo do tratamento dado a temática do amor e 

do desejo pelos poetas mélicos, sobretudo Safo; sendo a construção de seu discurso sobre 

éros, o reflexo do contato direto de Platão com a poesia mélica.  

A partir do reconhecimento de uma estreita associação entre as formas como a 

mélica e a filosofia platônica concebem o desejo, exploramos a caracterização de Platão como 

herdeiro legítimo dos ensinamentos amorosos da mélica de Lesbos, desenvolvendo 

conjuntamente nossa proposição de que este filósofo não concebe como julgam alguns 

(Nietzsche, por exemplo), uma relação antagônica entre as dimensões desejantes da alma e, 

tampouco faz de seu projeto filosófico uma tentativa de controle tirânico sobre o desejo de 

natureza apetitiva. Ao contrário, Platão busca por meio de um redimensionamento filosófico 

da relação entre as dimensões desejantes da alma, o engendramento de uma harmonia entre 

elas e, deste modo, seu projeto filosófico se converte na busca por essa harmonização. O que 

pode ser compreendido de modo mais determinante, no cotejamento dos discursos eróticos da 

mélica e do filósofo, por nos permitir reconhecer os pontos de congruência entre eles. 

Para sustentar melhor nossa hipótese, regatamos os epigramas platônicos, vistos por 

nós como sinais cabais da influência da poesia mélica no seu discurso erótico, analisando de 

modo formal e histórico o emprego deste estilo poético; bem como retomamos passagens dos 

diálogos platônicos, nas quais observamos a existência de referências, por parte de Platão, ao 

discurso mélico sobre éros, destacando-se o próprio Banquete, em que reconhecemos, na 

figura de Diotima, sobretudo no pronunciamento de seu discurso sobre os mistérios eróticos 
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(sem falar na construção cênica do diálogo e na caracterização do discurso inflamado de 

Alcibíades), uma remissão à poética erótica de Safo que, enquanto chave interpretativa, não 

podemos e nem devemos negligenciar. 

Ainda em nosso segundo capítulo, abordamos, uma vez mais, a pluralidade de 

aspectos com que é concebida, tanto pela tradição como pela filosofia platônica, a relação 

discurso-pensamento, fazendo uma reconstituição histórico-sistemática da formação da noção 

de lógos em meio à cultura grega, que culmina na percepção do modo como Platão articula e 

redimensiona a relação éros-lógos, na construção de seu próprio discurso erótico. Pois, 

mostraremos como a efetivação do lógos, na condição de princípio lógico-ontológico, iniciada 

por Heráclito, e fundamentada por Platão, marca a possibilidade de a imagem ser 

problematizada não mais sob o estatuto da própria imagem, mas sob a esfera de um discurso 

capaz de pensar e dizer a imagem, para além da simples aparência. A incorporação da 

imagem, no contexto da filosofia platônica, resguarda uma conotação metafórica, no sentido 

de dar maior visibilidade, ou mesmo sustentabilidade, a uma tese a ser explorada por quem 

possui a verdadeira natureza filosófica. E no caso da reflexão acerca da natureza de éros 

(como acerca de outros temas), na qual é exigida da investigação a capacidade de abertura 

para a alteridade, para o diálogo com outras formas discursivas por meio das quais o amor e o 

desejo são representados, a possibilidade de empregar o discurso imagético aliado ao 

dialético, sustenta a elaboração do discurso erótico platônico.  

Em nosso terceiro capítulo, realizamos uma espécie de reconstituição das imagens de 

Eros forjadas pela tradição mito poética, guiados pela observação de que existem aspectos 

comuns entre eles. O aspecto mais constantemente enfatizado por estas representações dizem 

respeito aos efeitos avassaladores do poder de Eros sobre o corpo e a alma dos que se 

encontram sob a influência do impulso emanado por ele. Com isto, independente de ser 

concebido como uma afecção amorosa (páthos), uma potência anímica (dýnamis) ou como 
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uma divindade, o que mais fortemente caracteriza Eros, neste contexto, é a capacidade de 

exercer controle absoluto sobre a conduta dos que estão sob o seu domínio, levando-os ao 

sofrimento e a dor.   A própria articulação dessas três imagens de Eros, evidencia a dubiedade 

com que é plasmada a sua natureza erótica, carente e ao mesmo tempo repleta de recursos. 

Resgatamos estes elementos com vistas a mostrar como eles constituirão a base da 

construção platônico de éros, como eles integrarão a elaboração da imagem deste ser de 

natureza bipolar, denominado philósophos, constituído a imagem de Eros, de certo modo pelo 

redimensionamento filosófico dado por Platão, do arcabouço imagético erótico da tradição 

mito poética; por outro lado, fortalecido nas imagens de Sócrates como a representação de 

Eros, principalmente a partir da analogia com um sileno pelo impulsivo Alcibíades. Para 

tanto, voltamo-nos para as concepções de éros como páthos, como potência e como 

divindade, retomando os registros da tradição poética grega, para analisar o seu vocabulário 

erótico, no sentido de identificar estes elementos, na ressignificação platônica do discurso 

sobre éros. 

Em nosso quarto capítulo abordamos inicialmente a questão acerca da mostração e 

demonstração do Eros filosófico, apontando a estreita interligação entre o mostrar e o 

demonstrar, na construção da dialética platônica.  Na explanação de seu método, Platão 

integra essas duas modalidades expositivas, tornando-se quase impossível dissociá-las. O 

caráter intrínseco desses dois elementos linguísticos, nos permite a percepção de como nosso 

filósofo utiliza a imagem, como recurso para postular através delas, ideias. No emprego 

conceitual da imagem, no contexto do Banquete, a imagem se mostra como o elo mediador 

entre a beleza física e a beleza inteligível, ela é o impulso, o desejo, a própria representação 

do éros filosófico, permitindo a visão do belo rapaz, mas ao mesmo tempo instigando o belo 

rapaz, se sua alma estiver predisposta a isto, a olhar para além da dimensão apetitiva, pois 

somente o éros intelectivo lhe propiciará a visão da Ideia da beleza. 
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Um dos primeiros aspectos trabalhados por nós, nesse segundo capítulo diz respeito à 

relação éros e daímon, no sentido de mostrar o processo de construção da natureza 

intermediária de Eros, já presente, embora ainda não plenamente desenvolvida, no élenkhos 

de Agaton por Sócrates, mas devidamente consolidada, na retomada do discurso de Diotima. 

Esse é o momento do diálogo, no qual Sócrates realiza o processo de inversão nos modos de 

representar éros, passando a caracterizá-lo, não mais como um mégas theòs, mas um daímon 

mégas, ser intermediário, por sua capacidade de interpretar e transmitir o lógos divino aos 

homens e o humano aos deuses. 

A segunda relação trabalhada por nós situa-se entre éros e philía, no qual partimos da 

instituição do sympósion, para pensarmos a amizade, como um tipo de vínculo marcado pela 

noção de simetria, embora isto não signifique a uniformização das relações. Se a relação entre 

philoi é marcada pela reciprocidade, no relacionamento entre erastés e erómenos, há um 

processo de hierarquização. Nossa pretensão é mostrar que, apesar de o radical philía 

encontrar-se na base das palavras philosophía e philósophos, isto não significa a anulação do 

desejo, ou sua substituição por um prazer mais comedido, mas no redirecionamento do desejo 

para a busca do Belo e do Bem. 

O último aspecto apontado por nós questiona a relação éros e epithymía, com o 

propósito de sustentar a estreita conectividade entre ambos, mostrando a impossibilidade de 

desvincular cada uma das dimensões desejantes da alma, pelo fato de uma dar sustentação a 

outra, além de estarem voltadas para tipos específicos de desejo. No Banquete, o filósofo 

aprende a conciliar essa ambiguidade, por meio da imagem da ascese erótico-dialética, no 

qual o iniciado, como em um processo catártico e ascensional, passa do amor dos belos 

corpos, aos belos discursos, a beleza na alma, aos belos ofícios, as belas leis, a beleza das 

ciências, até atingir a mais bela ciência, a dialética. 



                                             

                                               

2. A RELAÇÃO ENTRE AMOR E LINGUAGEM 

 

A tessitura de éros, ao longo da tradição mito poética, e posteriormente, na poético-

filosófica, destaca-se pela grande variedade de narratividades e discursividades, frutos da 

imaginação ou da reflexividade de seus mais diversos produtores, reforçando a relação 

intrínseca entre éros e lógos, e, ao mesmo tempo, acentuando a sua determinação como um 

princípio inerente à linguagem. Desvelando-se para nós, nas mais diferentes tramas, marcadas 

pela polifonia dos enunciadores desses diversos modos de dizer, éros é expresso através de 

uma variedade de modalidades “discursivas”: o canto, a palavra épica,1 o mito, o hino, o 

elogio, o louvor ou o argumento. Consolidando-se como impulso de continuidade, a 

perpetuar-se nessas belas ficções, e isso independente de estar situado no registro mítico ou 

filosófico, éros parece ser simplesmente impensável, por representar a natureza mesma do 

pensamento levada a se manifestar, por meio de um ato de fala. 

 

2.1. EROS, HEROS E LOGOS 

 

No Crátilo,2 Platão consolida a relação éros-lógos, em meio à análise etimológica 

dos nomes, na qual Sócrates elucida a Hermógenes a analogia entre os termos herói (héros), 

amor (érotos), perguntar (erotân) e dizer (eírein), no sentido de firmar a indistinção 

                                                                 
1 Para Chantraine, o termo épos é empregado por Homero, para designar as palavras, utilizando-a 

frequentemente ao lado de mýthos, que se aplica mais ao conteúdo da palavra. Ressalta ainda, como no 

vocabulário jônico-ático, esse vocábulo se restringe ao sentido de “palavra”, por oposição à realidade (érgon), 

sobretudo nas expressões literais, como em épos eipeîn “para dizer a palavra justa, por assim dizer”. Ou ainda 

para designar as palavras consideradas nelas mesmas (sentido, etimologia). No plural, épea, é o nome da poesia 

épica, por oposição à poesia mélica (1968, p. 362). Todas as citações de autores gregos serão cotejadas com o 

texto original editado pelo TLG Thesaurus Linguae Graecae: a Digital Library of Greek Literature. University 

of California, 2002. 
2 Em todas as citações do Crátilo, tomaremos como referência a tradução de Carlos Alberto Nunes editada pela 

UFPA, cotejada com a tradução de Catherine Dalmier editada pela GF-Flammarion. 
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etimológica entre héros e éros, a partir de elementos contíguos e afins. A conexão entre esses 

elementos, a nosso ver, passa pelo propósito de retomar uma proposição anterior, a 

caracterização do dizer (légein) como uma ação (práxis) (387b), a do ato de nomear 

(onomázein) (387c). Essa definição reforça a unidade, instituída por Homero, entre a ação e a 

fala dos heróis, em um modo de dizer próprio da tradição mito poética. No caso específico de 

Platão, “o dizer o enunciado (légousi toùs lógous)” (387c), como o prenúncio da inversão da 

temática proposta por Hermógenes a Sócrates, no início do diálogo, leva da esfera do nome 

(ónoma) para a do discurso (lógos). Feitas essas digressões retornemos ao objeto de nossa 

análise inicial, a determinação do vínculo, estabelecido por Platão, entre os substantivos 

parônimos héros e éros. 

O argumento inicial ressalta o fato de os heróis serem semideuses, seres “nascidos do 

amor de um deus por uma mortal, ou de um mortal por uma deusa” (398d), e, portanto, 

marcados por uma condição ambígua, intermediária, como a do próprio éros platônico, cujas 

ações representam, por um lado¸ o embate próprio da condição humana entre os pares 

antitéticos, moderação (sophrosýne) e desmedida (hýbris); e por outro, a transcendência dessa 

natureza primitiva, para a de uma dimensão na qual o valor individual (aristeía), denota um 

caráter ético, o cultivo do ideal da excelência do guerreiro belo e bom (kalokagathía). 

O segundo aspecto concentra-se na técnica própria dos heróis épicos, sobretudo os 

homéricos, extremamente hábeis nas práticas argumentativas de sua época, devidamente 

registradas em cena, pela voz de seus personagens. O livro IX da Ilíada mostra-se como um 

paradigma para pensarmos, ou visualizarmos, os diversos atos de fala em Homero. Nesse 

livro, o bardo resgata várias dessas manifestações argumentativas, nas quais os personagens 

não apenas reconhecem os efeitos da palavra sobre a alma dos ouvintes, como valorizam o 

seu poder de persuasão. Um desses primeiros momentos ocorre na manifestação contrária à 
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proposta de Agamêmnon de abandonar o cerco a Troia, por parte de Diomedes, o herói de voz 

poderosa: 

 

Do meu direito valendo-me, Atrida, começo insurgindo-me 

contra tua ideia insensata, sem que isso provoque tua cólera. 

[...] 

Zeus poderoso, nascido de Crono, negou-te uma dádiva: 

deu-te, sem dúvida, um cetro, o mais alto penhor do comando, 

mas não te deu a coragem, sem dúvida a força mais nobre (IX 32-39).3 

 

As belas e destemidas palavras de Diomedes quebram o silêncio absoluto, trazido 

pelas más palavras proferidas por Agamêmnon. Diante da potência do discurso do jovem 

guerreiro, os Aqueus “aprovam e admiram as palavras” (IX 50-51) do forte guerreiro. Movido 

por essa reação coletiva, Nestor, o personagem homérico símbolo da ponderação nos 

conselhos e da bravura nos feitos guerreiros entre os gregos, toma a palavra, no sentido de 

reforçar a prudência e a habilidade discursiva do jovem, exclamando: 

 

Nobre Tidida, na guerra és, sem dúvida alguma, o mais forte, 

e nos conselhos excedes a quantos equevos te sejam. 

Não poderá dos Acaios presentes, nenhum censurar-te 

por  teu discurso, nem mesmo objetaste; mas foste incompleto. 

É que ainda tens pouca idade; podias, até, ser meu filho, 

sim, o mais moço de todos. Contudo, falaste com senso. 

Quanto disseste aos guerreiros argivos foi muito oportuno. 

Cabe-me, pois tenho orgulho de ser o mais velho de todos, 

ora expor tudo com mais suficiência. Ninguém menospreze 

minhas palavras, nem inda Agamémnone, o rei poderoso (IX 53-62). 

 

O vocabulário dos modos de expressividade, presente nesses versos, permite-nos 

identificar a natureza do herói com um elemento de ordem técnica, extremamente importante 

nas sociedades arcaicas, o dom da eloquência e da persuasão. As palavras do ancião de 

Gerena, proferidas no livre exercício de sua função de conselheiro, representam a força de 

“lei”, por apontar condutas de ação na composição de personagens modelares, a serem 

incorporadas pela sociedade. A eficácia dessas regras possibilita a manutenção da ordem, do 

                                                                 
3 Para efeito de citação da Ilíada, utilizaremos a tradução de Carlos Alberto Nunes, editada pela Tecnoprint. 
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cumprimento dos juramentos, da restauração da harmonia, da preservação dos pactos, que 

Agamêmnon e Aquiles manifestam o desejo de romper, necessitando a intervenção de um 

conselheiro para restaurar os acordos previamente estabelecidos, como Nestor, “cuja opinião, 

desde muito, era sempre julgada a mais certa” (IX 94), devido a sua extrema sensatez, aliada a 

sua excelência na arte de aconselhar. 

Homero enfatiza o valor dado à palavra do conselheiro, na comunidade guerreira, 

utilizando-se de uma fórmula modelar: “Falou”. E de imediato, todos os personagens 

envolvidos nessa cena manifestam seu assentimento ou reprovação, expressos pelo bardo, 

através dos verbos emudecer, obedecer, ouvir, vibrar, e outros afins, de acordo com a 

proposição prescrita pelo enunciador do discurso. No contexto das narrativas homéricas, esse 

recurso não representa, originariamente, uma atitude de natureza abstrata ou intelectual, mas 

uma ação verbal, manifestada pela voz do narrador, no sentido de fixar o vocabulário dos 

modos de dizer e expressar as emoções de deuses e heróis, ressaltando a importância da 

palavra em manifestar a ação, através da fala de seus personagens. Nesse processo de 

revalidar o já dito, Homero parece instaurar, nos seus relatos, a própria concretude da 

linguagem. 

 

2.1.1. O CORAÇÃO ARDENTE E IMPETUOSO 

 

Esse dispositivo lógico-psicológico aparece sempre após o pronunciamento de um 

conselho, expressando, por um lado, a reação de contentamento diante da fala de um sábio e 

astuto conselheiro, e, por outro, o desprezo, quando se trata de um simples enunciador de uma 

proposição arbitrária ou de uma má mensagem. Um exemplo disso encontramos no início do 

discurso do filho de Atreu, no canto inicial da Ilíada, quando, após devolver a filha de Crises, 

sacerdote de Apolo, tomada para si como espólio de guerra, anuncia ao herói de “coração 
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ardente (thymós)” (I 173-187),4 sua intenção de lhe roubar a bela Briseida, dada a Aquiles 

pelos Aqueus (XVI 56), ou pelo próprio Agamêmnon (IX 367-369), como sua parte do butim 

pela invasão a Tebas. Mas, ironicamente, ele próprio age tomado por um impulso similar ao 

do Atrida, pelo fato de as almas de ambos encontrarem-se afetadas pela força impetuosa do 

thymós,5 “princípio do agir combativo” (2004, p. 17), como enfatiza Frère, representando o 

coração ardente, feroz e fogoso do guerreiro, cuja natureza violenta, revelada no momento do 

combate, se assemelha à de um animal agressivo, como na cena na qual Heitor propõe um 

pacto a Aquiles, e o Pelida, indignado, brada: 

 

Odiosíssimo Heitor, não me fales em pactos solenes. 

Como é impossível entre homens e leões haver paz e confiança, 

ou que carneiros e lobos revelem iguais sentimentos, 

pois nutrem ódio implacável e danos meditam recíprocos, 

não pode haver entre nós amizade nenhuma, nem pactos, 

ou juramentos solenes, até que um de nós caia morto 

e, com seu sangue, a Ares forte sacie, o guerreiro incansável (XXII 261-267). 

 

O passo supracitado da Ilíada expressa a profunda contradição do estado de espírito 

do herói homérico, quando movido por essa força combativa. Sob o efeito do thymós, os 

corações fogosos, altivos e audaciosos desses heróis denotam sentimentos ambíguos, às vezes 

mostrando-se ressentidos, atormentados, outras, satisfeitos pela vingança contra o inimigo, ou 

até mesmo hesitantes, como Heitor, no confronto final com Aquiles (Ilíada XXII 136-166). 

Mas nem por isso deixam de praticar uma ação magnânima e prudente, própria de um coração 

                                                                 
4 Para Chantraine, “a alma, o coração” enquanto princípio da vida distinguindo-se de psykhé, que pode designar 

a alma dos mortos. Para Homero, “ardor, coragem”, sede dos sentimentos e notadamente da cólera; em Platão, o 

thymós ou o thymoeidès é uma das três partes da alma, sede das paixões nobres (1968, p. 446). O tratamento de 

thymós como “coração”, em Homero, é empregado no sentido figurado, identificando-o como a sede das 

emoções, das ações impetuosas e irrefletidas. Não se trata do órgão físico, a bater no peito, pois para o músculo 

cardíaco, o bardo emprega as expressões kradíe e kêr. 
5 Frère caracteriza o nóos e o thymós, em Homero, como o substrato fundamental do psiquismo, a partir dos 

quais se ordenam as múltiplas ‘funções psíquicas’. No sentido de delimitar cada um desses domínios, o autor 

situa o ouvir (akoúein), a memória (mimnéskein), a palavra (lógos) e o conhecer (gignóskein), nos seus mais 

variados modos, como elementos subordinados ao nóos, o poder intelectual. Já as múltiplas vertentes de 

afetividade e atividade, dentre elas, o ansiar, o amar, o odiar, o ter medo, a emoção da cólera, o desejar, o querer, 

a decisão, como potências ligadas ao thymós, o poder afetivo. Frère ressalta, sobretudo, o fato de todo princípio 

de decisão e emoção, nos personagens homéricos, encontrar-se ligado a um único fundamento ou substrato, o 

thymós (2004, p. 8). 
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nobre (êtor), como o do sábio Nestor, ou mesmo o do astuto Odisseu, no exercício da função 

de conselheiros,6 no sentido de abrandar no peito, o coração tumultuado (thymós) (Ilíada XIX 

178) e aflito (kêr) (Ilíada XIX 319) do filho de Tétis e Peleu, nesse momento da obra, 

inteiramente assolado de dor, pela morte de Pátroclo. 

Na épica homérica, o thymós7 parece ser tanto uma força psíquica como biológica. 

Concebendo essa dualidade, sustentada por Frère (2004, p. 15), afastamo-nos de Snell, para 

quem os “órgãos espirituais”, o thymós e o nóos,8 não passariam de meros órgãos dos 

sentidos, pelo fato de não nos permitirem “ver a origem de nenhuma emoção” (2005, p. 21). 

Na construção de sua arqueologia do homem homérico, o teórico alemão assegura, 

peremptoriamente, serem as ações do espírito e da alma resultantes de forças exteriores ao 

próprio homem. A resistência deste pensador, inicialmente, provém do fato de ele considerar 

a “força” anímica e impulsionadora da ação dos personagens de Homero, nos seus mais 

diferenciados modos de descrevê-la,9 ao longo da Ilíada e da Odisseia, expressamente 

marcada pela noção de concretude. Representações da extrema capacidade física do homem, 

ou da excelência ou natureza de determinado herói, similar à da divindade, ou na proporção 

                                                                 
6 Na referência a Nestor, Homero utiliza a expressão “de coração nobre” (megalétori) seguido de thymôi, 

parecendo reforçar a ideia de que mesmo alguém de coração nobre como Aquiles pode sentir o coração ardente 

ou ressentido (thymós), diante de uma afronta (Ilíada IX 109). No caso de Odisseu usa o coração nobre (êtor), 

precedido de phresín, dativo de phrên, “profundezas do coração ou do espírito” (Ilíada XIX 169). O bardo 

associa, na Ilíada e na Odisseia, os múltiplos elementos psíquicos, possibilitando a inferência de outra ordem de 

valores, contudo preservando o sentido original de cada um deles. No caso específico da relação êtor-phrên, 

podemos conceber essa mescla como a representação do coração apto a experimentar, com intensidade, os mais 

diversos sentimentos, sem jamais deixar de ser nobre, pois a nobreza de caráter é uma qualidade intrínseca a todo 

herói. 
7 Para Autenrieth (1891), a compreensão do thymós por “coração”, “alma”, “vida”, “a sede da emoção, da razão 

e do próprio princípio vital”, é bastante comum na sociedade homérica. Para ele, nas inúmeras traduções ou 

estudos mais recentes acerca dessa temática, esses sentidos continuam mantidos, por não existir, na língua 

moderna, nenhum termo equivalente ou específico para o designarmos. Centrado nesse aspecto, ele concentra-o 

em quatro princípios: vida (Ilíada VII 131); emoção (Ilíada I 562); desejo, apetite (Ilíada 1 136); pensamento, 

disposição (Ilíada I 193). 
8 Chantraine determina o nóos como “inteligência, espírito”, a capacidade de perceber e pensar (Ilíada¸ XV, 

461). Quando este pensamento é misturado a um sentimento, resulta que os campos semânticos de nóos e thymós 

se sobrepõem parcialmente (Odisseia, VIII, 78). Em Ilíada, IV, 309, encontram-se associados, contudo distintos, 

já em Ilíada, IX, 104, assume a acepção do resultado de uma ação. Para Anaxágoras (Fr. 12) e Platão (Timeu, 

48a), assume o sentido de inteligência suprema (1968, p. 756). 
9 Snell destaca múltiplos modos de o bardo identificar o vocábulo força, dentre eles assinalamos, força impulsiva 

(ménos); pleno vigor da força física, potência do dominador (sthénos); violência, força de opressão (krátos); 

força defensiva (alké) (2005, p. 21). 
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humana, à do rei e a do sacerdote, essas duas instâncias do poder seriam a própria expressão 

do sagrado, manifestada por meio dos modos de agir dos personagens em cena.  Somente no 

seu uso posterior, como potência (dýnamis) ou poder (exousía), ela assumiria uma forma mais 

abstrata. 

Lesky se opõe frontalmente a essa interpretação, quando atribui à ação dos heróis 

homéricos uma espécie de dupla motivação, a divina e a humana, na qual a vontade humana 

receberia os influxos da divina, deixando-se afetar por ela, mas também possuiria o direito de 

tomar suas próprias decisões (1961, p. 40), posição com a qual concordamos plenamente. A 

nosso ver, a pretensão de Snell em desprover o homem homérico de toda e qualquer 

responsabilidade “uniformizaria” a conduta humana, como se pelo fato de elas serem o 

resultado da vontade da divindade, aos mortais restasse unicamente a aplicação dessa espécie 

de lei universal, instituída pelos imortais. Deixar de apontar a influência dos deuses nas ações 

dos heróis homéricos é de fato impossível; contudo, desprover o homem representado por 

Homero de qualquer espécie de desejo, vontade ou responsabilidade, como pretende Snell, 

nos parece inadequado, ou até mesmo precipitado, como se este teórico analisasse a escrita 

homérica, com certo preconceito, confrontando duas culturas distintas, a Grécia arcaica e a 

Europa atual, quando o grande embate efetua-se no cenário do combate (agón) entre Gregos e 

Troianos. 

Nesse entrechoque, Snell parece desvalorizar a mescla traçada pelo bardo, na 

urdidura de seus personagens, entre atributos divinos e ações tipicamente humanas, 

infringindo com isso valores próprios da cultura grega arcaica, cujo modelo paradigmático 

centra-se na palavra, humana, do poeta inspirado pela divindade. Se o divino se desvela ao 

humano, ao longo da trama das epopeias homéricas, o homem também se desvela ao outro 

homem, quando assume a autoria de seu discurso e de suas ações, como elementos 

provenientes de um modo de dizer e agir autenticamente humano. Esses elementos mostram-
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se presentes nos inúmeros atos de fala dos personagens de suas epopeias, seja sob a forma de 

uma narratividade de natureza épica (épos), ou mítica (mýthos), na qual o aedo expressa, por 

meio das palavras, gestos ou ações dos heróis, a intensa carga emocional de seus personagens. 

Na verbalização dos sentimentos próprios da natureza do herói, Homero resgata o 

apreço pelas virtudes cívicas, presentes no modo passional como cada um desses personagens 

defende seus próprios valores, como Aquiles, o herói de “coração de leão (thymoléonta)” 

(Ilíada VII 228), cuja natureza é marcada pela ambiguidade, pois perpassada por uma índole 

fogosa e ardente, manifestação do thymós, a dimensão combativa da alma, contrastando com 

sua doçura, refinamento e apreço pela música. Esses elementos são reconhecidos tanto por 

seus antagonistas como por seus partidários, mesmo quando este se encontra fora do campo 

de batalha, como na cena do duelo entre Ájax e Heitor, na qual o filho de Télamon o traz para 

o debate, no sentido de reforçar o ardor (thymós) e a valentia dos Aqueus, intimidando os seus 

contendores (VII 206-232). Essa imagem do herói tomado pela fúria, assumindo uma 

aparência similar à de um leão, aparece também na descrição de Sarpédon, o herói de caráter 

fogoso e rude: 

 

Com duas hastas na mão sustentando esse escudo na frente, 

lança-se o herói, como leão montanhês que privado de carne, 

por longo tempo, estivesse e, levado pelo ânimo altivo, 

fosse arriscar-se em rebanho fechado, em redil protegido [...] (XII 298-301) 

 

Na composição dos heróis homéricos, deparamo-nos com uma contínua explosão de 

sentimentos, a nosso ver, ambíguos, pois marcados, por um lado, pela valorização da honra e 

da glória, e por outro, pela extrema humanidade dessas ações. O elemento norteador de tudo 

isso é o thymós, o princípio fundador das emoções, das paixões e das ações, que atua 

indistintamente, no “coração” ou “espírito”10 de guerreiros Gregos e Troianos, 

                                                                 
10 Para identificar o thymós preferimos a expressão “espírito”, embora esse uso possa se aproximar de um sentido 

cristão, a escolha se dá em função de Homero pensar a noção de psykhé, inteiramente dissociada do modo como 

as línguas modernas atribuem, ao identificá-la como “alma”. Nos heróis homéricos, ela aparece, sob a forma de 
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impulsionando-os a agir de forma impetuosa, ardente e heróica. Na impulsividade de Aquiles 

ou Heitor, e de tantos outros heróis, quando executam suas ações, movidos por um furor 

incontrolável (mênis), é como se esse arrebatamento se tornasse o seu próprio poder (ménos). 

Por meio da manifestação dos mais variados e complementares modos de 

sentimentos de seus personagens, Homero constrói um vocabulário, ao mesmo tempo, das 

emoções e de valores éticos, além de mostrar o quanto esses elementos são conflitantes entre 

si, por representarem a natureza de seres marcados por uma natureza acentuadamente 

humana. Nessa intensa cadeia de afecções demonstrada pelo bardo ao longo de sua narrativa, 

destacamos: alegria (gethosýne), dor (pénthos), ânimo da batalha (khárme), tristeza (ákhos), 

bravura (alké), medo (phóbos), audácia (thárros), doçura (glykýs), resistência, ardor (ménos), 

esperança (elpís), ciúme (phthónos), ferocidade (ágrios), respeitar um deus, um superior, as 

conveniências sociais (aideîsthai), respeito (aidós), cólera justa causada pela injustiça 

(némesis), querer (ethélein), honra (timé), glória (kléos), privilégio (géras), excelência, virtude 

(areté), costume justo, vontade dos deuses (thémis), cólera (khólos), ressentimento, cólera 

durável (mênis), poder, força (ménos), sabedoria ágil e eficaz, astúcia (mêtis), pensamento 

(phróneon), reflexão (prapídes), intelecto discursivo (nóos). Cada uma dessas dimensões 

afetivas e intelectivas convergem para o pensamento intuitivo (thymós) e seu órgão físico, o 

coração (kardía),11 fortalecendo a potencialidade verbal e emocional dos heróis homéricos. 

                                                                                                                                                                                                        
um último suspiro a escapar da boca do herói, tomando a forma de um espectro (eídolon), no momento de sua 

morte, pois como defende Aquiles a Odisseu: “... a alma humana (andròs dè psykhè), uma vez escapada do 

encerro dos dentes,/ não mais se deixa prender, sem podermos, de novo, ganhá-la” (Ilíada IX 408-409). Ela é a 

representação da alma dos mortos, por encontrarem-se desprovidos do sopro vital, próprio dos seres viventes e 

ativos. 
11 A palavra kardía, “coração”, deriva de kêr, contração utilizada por Homero, representando figuradamente, o 

“coração agitado” em todas suas modalidades: “coração ardente”, “coração obstinado”, “coração fremente”, 

“coração trêmulo”, “coração palpitante”. O melhor exemplo desse emprego encontra-se na cena da Ilíada, onde 

Zeus, metamorfoseado de velho, toma a mão direita de Agamêmnon, para recriminar o “coração pernicioso” 

(kêr) e a falta de senso de Aquiles, por regozijar-se com a derrota dos Aqueus. Para Liddel-Scott-Jones, o bardo 

emprega excepcionalmente kardíe (Ilíada II 452) e sucessivas vezes, kradíe, com o sentido de “coração” (Ilíada 

XIII 282), “coração apavorado” (Ilíada X 94), ou mais especificamente, como sede do sentimento e da paixão, 

da fúria e da cólera (Ilíada IX 646; Odisseia XX 18), ou ainda do medo e da coragem (Ilíada I 225; XVI 266; 

XXI 547), ou dos sentimentos de tristeza-sorrow ou alegria (Ilíada II 171; X 10; Odisseia XVII 489; IV 548) 

(1996, p. 948). Kradíe também é utilizado por Homero, para expressar “inclinação, desejo, propósito” (Ilíada X 

220) e “mente” (Ilíada XXI 441; Odisseia IV 572; V 389) (1996, p. 948). Para designar o coração, os gregos 
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Observando a relação nóos-thymós nas epopeias homéricas, Frère acentua um 

aspecto relevante para nossa discussão, com o qual concordamos inteiramente: a separação do 

princípio intelectual dos princípios afetivos. Na formulação do nóos, o poeta épico parece 

concebê-lo como um princípio psíquico-intelectual uno constituído por uma variedade de 

princípios psicológico-afetivos, todos eles ordenados sob a denominação comum de 

“coração”, independente da especificidade de cada um desses termos, seja ele “coração 

ardente e impetuoso (thymós), coração agitado (phrên, phrenes), coração resistente ou que 

tremula (kêr, kardía), coração nobre (êtor)” (2004, p. 14). Ao determinar a natureza humana 

sustentada em dois princípios psicológicos, um intelectivo (nóos), outro afetivo (thymós), 

Homero parece ignorar, sustenta Frère, que o termo psykhé possa identificar o princípio 

constitutivo da alma do ser vivente, marcado pela unidade do nóos-thymós. 

Para nós, a hipótese de Frère parece viável, pelo fato de a expressão psykhé 

representar, no contexto das narrativas homéricas, não a natureza vivente em si, mas o 

elemento separado do corpo após a morte, quando já não existe mais o sopro vital. Chantraine 

reforça esse aspecto, assinalando que na sua permanência no Hades, a psykhé “aparece sob a 

forma de uma coisa leve e alada comparada a uma fumaça (Ilíada XXI 100)” (1977, p. 1294). 

Essas imagens se fortalecem nas cenas em que Homero descreve o espectro de Pátroclo, com 

sua aparência vaporosa e lânguida (Ilíada XXIII 65; 100; 104), ou a dos pretendentes de 

Penélope voando e zumbindo como os morcegos (Odisseia XXIV 6), ou a de Aquiles privado 

de consciência e simulacro dos homens (Odisseia XI 476).  

A retomada dessa intensa rede de afetividades construída por Homero, na Ilíada e na 

Odisseia, mostra-se de fundamental importância para nossa associação entre amor, herói e 

linguagem, por envolver o combate (agón), verbal e corporal, no qual os guerreiros 

expressam, por meio de palavras e ações, sentimentos diversos e conflitantes entre si, como a 

                                                                                                                                                                                                        
utilizavam ainda a expressão kéar, caracterizada por Chantraine como um falso arcaísmo criado pelos poetas 

(1968, p. 498); enquanto Liddell-Scott-Jones-Jones restringem seu uso aos trágicos (1996, p. 948). 
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cólera e o entusiasmo, a doçura e o infortúnio, em uma instância do pensamento no qual o ser, 

o dizer e o agir aparecem interligados entre si na construção do pensamento, fala e ação dos 

personagens homéricos, como no caso de Aquiles ou Heitor, heróis em cujo psiquismo, 

Homero concentra a representação da excelência do guerreiro belo e bom (kalòs kagathós). A 

glória imperecível (kléos áphthiton) de ambos passa a ser verbalizada como exemplo a ser 

seguido pelo “homem de bem (agathòs anér), o homem de coragem” (VERNANT, 2002, p. 

412) cuja morte heróica possibilita reunir, na memória de suas ações, mortalidade e 

imortalidade, ressaltando desse modo a natureza mediadora, similar a do éros platônico, do 

herói homérico. Nem homem nem deus, nem mortal nem imortal, o herói é um daímon, um 

ser situado entre a doçura e a crueldade, o destemor e a brevidade de uma vida fadada à morte 

cujo destino trágico ele não pode evitar, por encontrar na morte a sua imortalidade.  O desejo 

do herói pela honra (timé) parece ser maior que o apreço pela sua existência individual, por 

ser um valor cívico renovado continuamente a cada novo combate.  

 Reconhecemos como Frère, que a explosão desses afetos (páthe), momentos antes 

do início da batalha resultam da atuação do thymós sobre o “psiquismo afetivo do guerreiro” 

(2004, p. 16). Mas não podemos deixar de aceitar a extrema potencialidade do thymós 

homérico, sustentada por Onians, em razão de este ser muito comumente descrito pelo bardo, 

como algo “sentido e pensado” (1994, p. 94), ao contrário da psykhé, que no contexto 

homérico representa mais especificamente, a alma dos mortos, como algo a ser experimentado 

apenas na ausência da vida. Aliando o dizer e o agir, Homero firma a intrínseca relação entre 

ação e paixão, na estrutura psíquica de seus personagens, prenunciando um elemento 

retomado por Platão, na discussão entre Sócrates e Hermógenes, no Crátilo, sobretudo na 

passagem do diálogo no qual o filósofo pergunta a seu interlocutor: “Se fossse possível imitar 

(mimeîsthai) isso mesmo, a saber, a essência (ousían) das coisas, por meio de letras e sílabas, 

não se tornaria patente sua natureza (éstin)?” (423e). 
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A linguagem é uma arte mimética (tékhne mimetiké) sustentada por um objetivo 

específico, a ação de nomear a própria natureza das coisas, utilizando-se para isso da voz, da 

língua e da boca, no sentido de gerar a impressão de existir uma absoluta concordância, entre 

o nome e a coisa. Se, para Homero, essa identidade, transparente em seus personagens, entre 

fala, ação, pensamento e expressão de sentimentos, é inteiramente possível e aceitável, para 

Sócrates, a hipótese naturalista só poderia ser pensável, se cada ação fosse provida de uma 

forma específica (eîdos), tornando-a apta a determinar a correta (orthós) maneira de elas 

serem praticadas. Nesse debate, interessa-nos mais especificamente, a inserção da ação na 

esfera da linguagem, manifesta no diálogo, por meio do seguinte questionamento: “E dizer 

(légein) não é também uma ação (práxeón)?” (387b). Ora, se toda ação de falar implica em 

dizer as coisas corretamente, elas deveriam ser ditas segundo um modo natural.  

No entanto, a análise da seção etimológica dos nomes de heróis e deuses aponta, 

justamente, a impossibilidade de sustentação dessa tese naturalista, pois se, no caso do nome 

Heitor, a hipótese é devidamente sustentada, no de Hermes, supostamente raiz do nome 

Hermógenes, esta já não consegue resguardar a identidade entre nome e significado, apesar de 

esse nome encontrar-se associado a discurso (lógos). Para Sócrates, Hermes é intérprete 

(hermenéa), ou mensageiro, e também trapaceiro, fértil em discursos e comerciante labioso, 

qualidades essas que assentam-se exclusivamente no poder da palavra (lógou dýnamín) (407e-

408a). 

Mas, apesar de seu nome remeter às mais variadas instâncias discursivas, este parece 

ser resultante da junção de duas outras expressões, associadas a modos específicos de 

manifestação por meio das palavras, o falar (légein) e o dizer (eírein). No sentido de dar mais 

justeza ao nome do deus “inventor do discurso” (eírein emésato), nasce a proposição de ele 

chamar-se de fato, Eirémes, embora Sócrates julgue mais bela a forma atual do nome desse 

deus. 
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2.1.2. O CORAÇÃO FURIOSO E AFETUOSO 

 

Retornemos à associação, pretendida por nós, entre herói e éros, a partir da 

representação de suas afecções (páthe) na narrativa homérica. Seguindo a mesma estrutura do 

thymós, kradíe ou kêr envolve, por um lado, uma natureza psicológica, caracterizada por 

Homero de diferentes modos, desde o “coração resistente” (Ilíada XII 43-46), ao “coração 

aflito” (Ilíada XI 272-275) até o “coração afetuoso” (Ilíada XIX 319-321). Por outro, 

comporta uma natureza biológica, o “coração que bate forte no peito” (kradíe megála) (Ilíada 

XIII 282), identificado à força vital, ao sopro da vida, ao próprio princípio da vida. O último 

aspecto reforça a ideia de o thymós homérico constituir-se como uma potência ativa e 

enérgica, presente no coração ou no espírito vibrante e impetuoso, de heróis destemidos, 

como Aquiles, afetado pela cólera (mênis)12 contra Agamêmnon, fato amplamente 

prenunciado pelo poeta épico, desde a invocação à deusa, na abertura da Ilíada, quando o 

bardo situa a ação da obra, na querela entre o guerreiro de pés velozes e o rei de Argos: 

 

Canta-me a cólera – ó deusa! – funesta de Aquiles Pelida, 

causa que foi de os Aquivos sofrerem trabalhos sem conta 

e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos 

e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados 

e como pastos das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio 

desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos, 

o de Atreu filho, senhor dos guerreiros, e Aquiles divino (I 1-7). 

 

Na anunciação dessa trama, deparamo-nos com uma intrincada cadeia de 

componentes afetivos, interligados entre si, como se antecipassem a inserção, na ação da 

Ilíada, de um dos mais instigantes elementos psíquicos, utilizados por Homero, na construção 

da personalidade de seus heróis, o thymós. Força constitutiva da natureza de deuses, homens e 

                                                                 
12 Chantraine define mênis como a “cólera durável, justificada por um desejo de vingança legítimo, dita 

sobretudo acerca dos deuses, dos heróis mortos, mas também de humanos, pais ou suplicantes, particularmente a 

de Aquiles, na Ilíada” (1968, p. 696). Essa expressão aparece em Homero, nos trágicos e nos poetas em geral. 

Seu registro na prosa é raro, aparecendo mais especificamente em Platão (Hípias Maior 282a; Leis IX 880e) e 

Heródoto (História VII 134). 
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animais, os efeitos dessa potência psicológica, estende-se pelas mais variadas formas de 

afetividade, afetando-as ou deixando-se afetar por elas, contudo sem quebrar o vínculo a uni-

las, antepondo, por um lado, o coração ardente e impetuoso (thymós),13 e por outro, o coração 

agitado (phrén), o coração paciente (kêr), o coração nobre (êtor). No contexto homérico, 

inexiste a relação de oposição entre corpo (sôma) e alma (psykhé). Pensando essa questão, 

Snell aponta como a concepção dualista de homem começa a difundir-se, no pensamento 

grego, apenas na mélica. Recebendo os influxos dessa nova condição humana, Heráclito 

parece incumbir-se de realizar a separação efetiva, entre corpo e alma, na qual cada um desses 

elementos possuiria qualidades específicas e distintas umas das outras (2005, p. 17).  

 

2.1.2.1. AS PROFUNDEZAS DA ALMA 

 

Nesse sentido, a noção heraclitiana de psykhé, se aproximaria de um sentido similar 

ao modo como a concebemos, pois centrada na separação entre finito e infinito, mortal e 

imortal.  Nas suas entrelinhas, o fragmento 45 de Heráclito14 parece comportar uma fronteira 

inequívoca, a separar a épica homérica de um novo modo de definir o homem e o próprio 

modo de pensar o mundo habitado por ele: “Limites de alma (psykhé) não os encontrarias, 

todo caminho percorrendo; tão profundo lógos ela tem” (DK 22 B 45 DIÓGENES LAÉRCIO 

IX 7). Essa profundidade parece advir do modo como o físico pensava a alma, determinando-

a segundo Frère, como princípio da vida (phrén) e do pensamento (nóos) (2004, p. 32), tal 

como encontramos delimitado na sua crítica aos aedos: “Pois que inteligência (nóos) ou 

compreensão (phrén) é a deles? Em cantores de rua acreditam e por mestres têm a massa, não 

sabendo que ‘a maioria é ruim, e poucos são bons’” (DK 22 B 104 PROCLO Comentário a 

                                                                 
13 Para Liddel-Scott-Jones, o thymós representa, mais especificamente, os fortes sentimentos e paixões. O 

coração ou espírito, tomado por esse elemento, expressa sua afetividade de forma passional, seja para revelar seu 

extremo ardor, ou sua intensa doçura (Ilíada IX 343). 
14 Para efeito de citação utilizaremos a tradução de José Cavalcante de Souza da coleção Os Pensadores. 
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Alcibíades I p. 525 21). A questão predominante nesse fragmento diz respeito à seguinte 

assertiva, apesar de todo homem possuir uma alma e ser capaz de pensar, pois “comum é a 

todos o pensar (phronéein)” (DK 22 B 113 ESTOBEU Florilégio I 113), nem sempre todos 

alcançam o mesmo grau de entendimento. 

Retomando o fragmento 113, Frère passa a denominar o phrén de “pensamento do 

coração” (1981, p. 32), pelo fato de este encontrar-se associado, em Heráclito, tanto a pensar 

(phroneîn), como a pensar sensatamente (sophroneîn). Embora o phrén seja um atributo 

comum a todos os homens, nem todos têm a devida percepção acerca das coisas provenientes 

do lógos, muitos são incapazes de intuir a sua presença, ou sequer conseguem reconhecê-la, 

pois nem todos falam com a devida inteligência, como os poetas ou a massa: “Muitos não 

percebem (phronéousi) as coisas, todos os que as encontram, nem quando ensinados 

conhecem (oudè mathóntes ginóskousin), mas a si próprios lhes parece (que as conhecem e 

percebem)” (DK 22 B 17 CLEMENTE DE ALEXANDRIA Tapeçarias II 8). A inquietação 

de Heráclito diante da incapacidade dos homens em ouvir compreendendo corretamente o que 

é dito, e falar com justa compreensão acerca do que ouviram, defende Frère, e concordamos 

plenamente com essa hipótese, advém do fato de o phrén representar para o físico, “a sede dos 

sentimentos e da intuição do verdadeiro” (1981, p. 33), em um sentido similar, mas ao mesmo 

tempo mais elaborado que o de Homero. O ponto de discordância entre eles diz respeito à 

separação entre corpo e alma realizada por Heráclito, elemento completamente inviável para 

Homero, por este conceber a natureza fisiológica e emocional de cada uma das categorias 

formadoras do psiquismo, como se estivessem completamente integradas entre si, a ponto de 

se tornar um todo, inexistindo a dualidade corpo e alma, na composição do homem homérico. 

Fränkel é um dos defensores dessa teoria acerca da natureza unitária do homem 

concebido por Homero, segundo a qual “todos os órgãos individuais revelam-se diretamente 

dependentes da pessoa” (1962, p. 85). Seguindo a lógica desse raciocínio, o poeta pensaria 
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qualquer parte do organismo humano, como componente estrutural do próprio homem e não 

de seu corpo, aplicando a mesma relação a cada uma das estruturas do sistema emocional; 

assim também o thymós, ele o consideraria um órgão do homem e não da alma. Pressupomos 

que a razão para isso talvez seja o fato de Homero pensar a psykhé como o último sopro vital 

a se esvair por entre os dentes no momento da morte. Na condição de alma dos mortos 

assumiria uma forma similar à do corpo habitado anteriormente, como se estivesse a estender 

essa unidade quebrada. Para nós, Frère dá uma solução mais conveniente a essa questão, ao 

conceber cada um dos processos psíquicos do homem homérico com uma função dual, uma 

circunscrita à natureza biológica e outra à natureza afetiva, interligados entre si pelo thymós 

(2004, p. 14-15). 

Apesar de o centro orgânico do thymós situar-se fora dele, este segue a mesma 

estrutura dominante, em todo o sistema afetivo dos heróis épicos. Situado na região entre o 

peito e o cérebro, este representa, para Frère, a versão dinâmica do pensamento; contudo não 

podemos pensá-lo como “o intelecto discursivo (este é nóos), mas o intelecto que entrevê; 

sendo ora o coração de pensamentos intuitivos, ora o coração ardiloso (Zeus, Ulisses)” (2004, 

p. 15). Pensado como princípio primeiro e ordenador das emoções, o thymós homérico 

caracteriza o próprio substrato das paixões e das ações, por atuar no espírito ou no coração 

dos heróis, como uma potência (dýnamis) avassaladora, por ser capaz de desencadear os mais 

significativos sentimentos, desvelados nas ações, sempre intensas, desses personagens, a 

flutuarem entre o arrebatamento e a impetuosidade, o desejo ardente e o amor pela honra, a 

valentia e a hesitação, o ressentimento e a perturbação, a pura satisfação e a infelicidade, a 

doçura e a ferocidade, a dimensão animalesca e a humana de suas afecções, a manifestação da 

cólera e o desprezo pelo outro, o seu antagonista. 
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Já a sede corporal das profundezas da alma (phrén, phrénes)15, situa-se próxima ao 

coração. A maioria dos tradutores de Homero traduz esta expressão, literalmente, por 

“diafragma”. Frère concebe-o como o “segundo substrato das emoções, paixões e ações” 

(2004, p. 25), por sua extrema afinidade com o thymós, a ponto de comumente serem 

confundidos como uma só atividade do processo psíquico-afetivo. Situando-o no tórax, 

reforça a hipótese corrente de esse órgão situar-se na parte superior do corpo. Chantraine 

traduz essa expressão por “entranhas; coração, sede física das paixões; espírito, centro do 

pensamento; vontade” (1977, p. 1227). Retomando Ebeling, Frère caracteriza phrén, phrénes, 

como o coração identificado com “a alma em suas profundezas, as profundezas da alma”, 

dando-lhe um significado aproximado ao nóos, podendo designar a própria “razão” (1977, p. 

25). Authenrieth concebe-o inicialmente como “diafragma” (Ilíada X 10; XVI 481; Odisseia 

IX 301), e posteriormente, como mente, pensamento (Ilíada XV 724), ou ainda, sentimentos 

(X 45; I 474). 

A relação de identidade entre thymós e phrên, pode ser observada na descrição de 

Homero, da chegada da embaixada à tenda de Aquiles, em Ilíada IX 185-189, quando o herói, 

aplacando a fúria selvagem de seu espírito ou coração, encontra-se recolhido na tenda, 

juntamente com Pátroclo, cantando ao som da lira, a glória (kléos) dos guerreiros: 

 

Quando chegaram às tendas e naves dos fortes Mirmídones, 

aí enlevado o encontraram tangendo uma lira sonora 

de cavalete de prata, toda ela de bela feitura, 

que ele do espólio do burgo de Eecião para si separara. 

O coração deleitava, façanhas de heróis decantando. 

 

Nesse uso concomitante das duas palavras, tanto thymós como phrên parecem 

representar o coração, como a sede das paixões, assim como ambos ressaltam a nobreza do 

                                                                 
15 Chantraine destaca a dificuldade de se delimitar a identificação anatômica deste órgão. Retomando os estudos 

mais recentes acerca de sua posição, alguns estudiosos, como Ireland, Steel e Snell, seguindo a tradição, situam-

no no “diafragma”. Körner, no “pericárdio” e Onians, no “pulmão”. Um ponto incontestável é o fato de ele ser 

considerado um órgão da parte superior do corpo (1968, p. 1227). 
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coração do herói, apesar de ele reunir em sua natureza, a cólera aliada à placidez, ou 

mansidão. Essa associação pode ser estendida ao coração pensado como centro da vida e dos 

sentimentos, paixões e desejos (êtor), e também ao coração tomado como sede do pensamento 

e dos sentimentos, dentre eles, a fúria e o regozijamento (kardía). Manifestação da satisfação 

ou da infelicidade presentes, indiscutivelmente, nas profundezas do coração ou do espírito dos 

guerreiros gregos e troianos, esses afetos (páthe) encontram-se intimamente associados à 

noção de honra (timé). 

 

2.2. A MANIFESTAÇÃO DAS AFECÇÕES DO HERÓI 

 

Na épica homérica, o thymós é um princípio constitutivo da natureza tanto dos 

deuses, como dos homens e animais, por ser a representação do coração fremente (kardíe, 

kradíe, kêr) em toda sua “impetuosidade combatente” (Frère, 2004, p. 8), como o de Aquiles, 

o herói de coração vibrante e impetuoso, afetado pela cólera contra Agamêmnon (Ilíada I 

101-246), ou contra Heitor (Ilíada XXII 248-363). Ou mesmo, a de Heitor contra Ájax (Ilíada 

206-312), ou Pátroclo (Ilíada XVI 783-867). 

Na imagem do herói traçada por Homero, observamos ainda, a conciliação de duas 

habilidades, a da arte retórica e a do correto manejo das armas, a serem partilhadas no espaço 

do campo de batalha com os demais guerreiros, no qual exporia valores de ordem individual, 

sua glória (kléos), força (krátos), astúcia (mêtis) e honra (timé).16 Esses elementos encontram-

                                                                 
16 Kléos, “reputação, renome, glória; ações notáveis” (Chantraine, 1968, p. 540), a exemplo do lamento de 

Penélope ao aedo Fêmio, para este parar de cantar as gestas dos heróis, por suscitar nela maior saudade de 

Odisseu, o “varão, cuja fama (kléos) em toda a Hélade e em Argos se estende” (Odisseia I 344). Krátos, “dureza; 

força”, notadamente força física que permite triunfar, “vitória, poder, soberania” (id., p. 578), como n o 

confronto entre Idomeneu, o notável lanceiro cretense e Eneias, o conselheiro troiano, o primeiro evoca o auxílio 

de seus aliados para lutar contra o herói de “máxima força (krátos)” (Ilíada VII 484). Mêtis, “sabedoria hábil e 

eficaz, que não exclui a astúcia; astúcia, sagacidade” (id., p. 699), como no relato de Homero, em seguida a fala 

de Agamêmnon, o bardo enumera cada um dos Aqueus, membros do conselho de anciãos, destacando a astúcia 

de Odisseu, “que de Zeus tinha o senso (mêtin) elevado” (Ilíada II 407). Timé, “honra; apanágio da condição 

real; consideração; preço, valor” (id., p. 119), como no apelo de Tétis a Zeus, para os Aqueus concederem a seu 
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se delineados na personalidade dos heróis homéricos, aliados à desmedida (hýbris),17 e 

também ao thymós,18 “a ‘alma da vida’, o coração, enquanto princípio da vida, distinto de 

psykhé,19 por esta designar, o ‘espírito da morte’, a alma dos mortos”, “ardor, coragem, sede 

dos sentimentos, e notadamente, da cólera” (id., p. 446). 

Nessa distinção entre thymós e psykhé, no escopo da obra de Homero, Frère ressalta 

o fato de o primeiro englobar o nóos, enquanto a segunda não. Este pressuposto se reforça, 

diante dos limites impostos pelo próprio poeta, na representação da psykhé, na Ilíada e na 

Odisseia, descrevendo-a, não como a alma liberta do corpo, mas o corpo desprovido de sua 

substância, o thymós, sopro vital preexistente na alma de todo vivente, até seu último suspiro, 

quando esse sopro deixa de existir (1981, p. 4), narra Homero, na descrição da cena da morte 

de Pândaro por Diomedes, “... a alma (psykhé) e a força (ménos)20 abandonaram-lhe o corpo, 

ali mesmo” (Ilíada V 295). Este corpo privado de ânimo, espécie de força invisível, a escapar 

do herói no momento de sua morte, assume uma forma vaporosa, tornando-se uma imagem 

difusa e irreal (eídolon) do ser vivente e atuante, a julgar pelo relato do encontro de Aquiles 

com a psykhé de Pátroclo, no seu deslocamento em direção ao Hades: 

 

Dormes, Aquiles, o amigo esquecendo? Zeloso eras antes, 

quando me achava com vida; ora, morto, de mim te descuidas. 

com toda a pressa sepulta-me, para que no Hades ingresse, 

pois as imagens  cansadas  dos vivos, as almas, me enxotam, 

não permitindo que o rio atravesse para a elas juntar-me (Ilíada XXIII 69-73). 

                                                                                                                                                                                                        
filho, ultrajado por Agamêmnon, as devidas honras, em Ilíada I 510: “... a distingui-lo retornem e de honras 

(timêi) condignas o cerquem”.  
17 Nesse contexto a hýbris é a “violência injusta provocada pela paixão, violência, desmedida, ultraje, golpe 

executado contra uma pessoa” (Liddell-Scott-Jones, p. 1150), como a violência feita por Aquiles a Agamêmnon 

(Ilíada, I, 203; 214), ou à dos pretendentes de Penélope a Odisseu (Odisseia XV 329; XVII 565). 
18 Chantraine aponta outro grupo linguístico, originado a partir dessa palavra, contudo formado a partir do 

radical epi, de fundamental importância para nossa investigação, desejo (epithymía) (1968, p. 446). Para Liddell-

Scott-Jones, “desejo ardente, anelo, paixão, por oposição à ação refletida (pronóia); geralmente apetite, como em 

Crátilo 419d, definida como ‘a força (dynámei) em direção ao thymós (epì tòn thymòn) (419D)’; especialmente 

desejo sexual, luxúria, como em Fedro 232B; anseio por alguém ou por algo, como em Crátilo 406B” (1996, p. 

634). Outra derivação desse grupo primordial para nós é epithymetikós ou tò epithymetikón, determinado por 

Platão, como uma parte da alma, centro do desejo e dos apetites, conforme República, V, 475b; IV, 439e; IX, 

580c-588a. 
19 Palavra originária do verbo soprar, emitir um sopro (psýkhein), literalmente significa, “sopro”, “força vital, 

vida”.  
20 Distinguindo-se de Nunes, Campos traduz ménos por ânimo, Lasserre por ardor. 
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Por meio de um jogo de palavras, antepondo luz e sombra, harmonia e dissonância, 

vida e morte, a épica homérica parece atribuir à noção de psykhé, nessa passagem, um duplo 

sentido, mas o determiná-la como um eídolon dos vivos restringe-a à esfera do mundo dos 

mortos, enquanto o thymós delimitaria a dimensão da alma dos seres viventes. Nesse sentido, 

Liddell-Scott-Jones atribuem a essa expressão dois sentidos, o primeiro, físico, representando 

a “alma, o espírito, como o princípio da vida” (1996, p. 810), por envolver os elementos 

necessários à manutenção da vida, o sopro e a energia vitais, presentes na respiração e nos 

batimentos cardíacos; o segundo, da ordem das emoções, identificado como uma afecção 

(páthos),21 “alma, espírito, como o princípio do sentimento e do pensamento” (id.), 

especialmente da manifestação de sentimentos e paixões arrebatadoras,22 a mostrar-se nas 

ações e nas palavras dos personagens homéricos, como na pungente conversa entre Aquiles e 

Tétis, em Ilíada XVIII 67-144, quando a mãe pergunta: “Meu filho, porque choras? Que dor 

atingiu tua alma (phrénas)?” (XVIII 73).23 Na resposta do herói de rápidos pés, Homero 

concentra um extenso vocabulário dos estados afetivos da alma, prenunciando a força e a 

intensidade do thymós: 

 

Sim, minha mãe, é verdade que o Olímpio me fez isso tudo; 

mas, que prazer posso eu ter, se perdi, o mais caro dos sócios, 

Pátroclo, o amigo que acima de todos prezava, estimando-o 

como a mim próprio? Perdi-o, e a armadura admirável, encanto 

de nossos olhos, Heitor ao privá-lo da vida, tomou-lha, 

a que a Peleu, como dádiva, excelsa os eternos doaram 

no dia em que eles no leito de um homem mortal te puseram. 

Fora melhor que entre as ninfas do Mar a viver continuasses, 

E que Peleu uma esposa mortal escolhido tivesse. 

Mas quis o Fado que dor a sofrer também venhas, infinda, 

quando perderes o filho, que nunca, de volta da guerra, 

                                                                 
21 O verbo páskho, na sua forma péposkha, “receber uma impressão ou uma sensação, sofrer um tratamento 

(bom ou mal), endurecer, ser castigado”, deu origem ao substantivo dor (pénthos), mas não no sentido físico, 

sendo aplicado mais especificamente para designar o luto, como usado por Aquiles para expressar seu 

sentimento pela perda de Pátroclo. A partir de patheîn, foi criado páthos, “o que acomete alguém ou alguma 

coisa, experiência sofrida, infortúnio, emoção da alma, acidente no sentido filosófico do termo” 

(CHANTRAINE, 1968, p. 862) 
22 Talvez por isso Platão proponha, em Crátilo 419e: “O ‘thymòs’ poderia ter o nome de thýseos (fervor, desejo 

ávido, furor), isto é, de ebulição (zéseos) da alma (psyhês)”. 
23 A fórmula utilizada por Homero, em Ilíada I 362 e XVIII 73, para representar a preocupação de Tétis com 

Aquiles é a mesma: tékhnon tí klaíeis? tí dé se frénas híketo pénthos? 
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hás de acolher no palácio. Viver, continuar entre os homens, 

certo, não posso, diz-me a alma, se a Heitor não tirar a existência, 

com minha lança pontuda, e não vir, desse modo, vingada 

a grande perda de Pátroclo, o filho do claro Menécio (Ilíada XVIII 79-93). 

 

Nessa passagem da Ilíada, deparamo-nos com um elemento importantíssimo para a 

compreensão da estrutura psíquica do herói homérico, a noção de moîra,24 força invisível e 

condutora das ações dos mortais e dos imortais, sob o domínio do deus mais soberano do 

Olimpo, o mantenedor dos dois jarros contendo os dons a serem distribuídos entre os homens, 

um deles portando os males e o outro os bens (XXIV 527-528). Na cena em questão, a moîra 

torna-se uma ameaça real à vida de Aquiles, como prenuncia a ele Tétis, após consultar Zeus:  

 

Curta existência terás, caro filho, se assim resolveste, 

pois logo após o trespasso de Heitor, quer o Fado25 que morras (XVIII 95-96). 

 

O melhor dos Aqueus, tentando refrear a mágoa dentro do peito, não hesita em 

fortalecer a relação entre a moîra e a vontade dos deuses, acentuando a ingerência tirânica de 

Zeus sobre a vida de homens e deuses, como se houvesse uma completa identidade ou fusão, 

entre essa noção e o poder do deus fulminador: 

 

Quanto a meu fim, estou pronto a acolher o momento funesto, 

logo que Zeus o quiser e as demais divindades eternas. 

A força de Héracles não conseguiu subtrair-se da Morte, 

em que mui caro ele fosse a Zeus grande, nascido de Crono; 

de Hera a vingança terrível e a Moira, afinal, o alcançaram. 

Hei de baixar ao sepulcro, também, se o Destino igual sorte 

me reservou; mas desejo, antes disso, alcançar alta glória... (XVIII 115-121). 

 

Se a natureza de Aquiles é marcada pela faticidade, proveniente de seu thymós, 

inflamado pela cólera contra Agamêmnon, e posteriormente, contra Heitor; a de Odisseu, 

                                                                 
24 O substantivo moîra, “lote, parte”, “o que convém”, “destino”, “morte”; também representa a personificação 

da deusa do Destino e da Morte, como em Ilíada XXIV 49 e Teogonia 905; ou ainda, embora raramente, com 

referência às três Moiras: Clôthes, a fiadeira, tecia o fio da vida, Lákhesis, a distribuidora de lotes, mediava o 

comprimento do fio e Átropos, a inflexível, cortava o fio da vida. 
25 Para Chantraine, a palavra pótmos, designa “o que cai sobre alguém, destino”. Homero a emprega, para 

representar o destino infeliz, designando a morte, ou qualquer associação à própria morte, como o assassinato de 

Pátroclo e de Heitor (1968, p. 906). 
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além do thymós exacerbado contra seus inimigos, é marcada pela astúcia, artifício utilizado 

para esquivar-se das tramas tecidas contra ele, por Zeus e pela Moíra. Na sua conduta, não 

transparece a mesma resignação mostrada pelo filho de Tétis e pelos demais heróis das 

epopeias homéricas, aos arbítrios de Zeus, guia do destino, ao lado das Moiras (moiragétes), 

esquivando-se da fatalidade por meio da arte da dissimulação. Outro diferencial na 

composição do psiquismo desses dois personagens diz respeito ao modo como se pronunciam 

diante de uma confrontação; Aquiles 

 reage esbravejando, espalhando e ressoando sua ira contra tudo e contra todos, para 

ao final reconciliar-se consigo mesmo, aceitando a moíra traçada para ele pelos deuses, sem 

abandonar os seus valores. 

Odisseu, por seu lado, instiga, dissimula, articula, arma estratégias, argumenta com 

seus oponentes, fazendo da arte da palavra, um instrumento de ação e de persuasão, no 

sentido de levar seus antagonistas ao erro (hamartía) por meio de uma fraude (pseúdos), 

devidamente contada por ele, comprazendo-se com cada um de seus artifícios, por estes 

levarem a consolidação de seu desejo de vingança (némesis). O brado terrível do sofrido 

Odisseu (XXIV 537), ecoa no momento oportuno (kairós), o da perseguição a seus inimigos, 

no qual extravasa sua cólera (thymós) e sua desmedida (hýbris) abrandados apenas diante do 

regozijamento trazido pelo bom resultado de suas ações, independentes de estas serem 

marcadas pela atrocidade, como o massacre contra os pretendentes de Penélope, pois o caráter 

desse anti-herói revela-se através de sua extrema ambiguidade. 

A natureza plural do herói aparece devidamente traçada na sua caracterização como 

(I 1; X 330), “de múltiplos sentidos, errante, industrioso” (polýtropos),26 com um significado 

                                                                 
26 Carlos Alberto Nunes e Manuel Odorico Mendes traduzem esta expressão por “astucioso”, em um sentido 

similar a polýmetis ou a polymékhanos. Donaldo Schuler por “multifacetado”, reforçando o caráter “plural, 

múltiplo, multiforme” do herói. No epíteto polýtropos, dado por Homero a Odisseu, na abertura da Odisseia (I 

1), o bardo reúne uma variedade de adjetivos, dentre eles, polýmetis, “de muitos conselhos”, “astuto” (Ilíada I 

311; Odisseia XXI 274); polýphron, “muito engenhoso, inventivo” (Ilíada XVIII 108; XXI 367; Odisseia VIII 

297; XIV 424); polymékhanos, “muito prudente, fértil em expedientes” (Ilíada II 173); polýainos, “digno de 
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aproximado à polýplanktos (Ilíada XI 338; Odisseia XVII 425), “de mil voltas, de numerosas 

viagens, versátil, de formas diversas”, com suas muitas habilidades, dentre elas, a destreza de 

pensamento e de linguagem. O próprio significado do nome dado ao herói é marcado pela 

polissemia, por situar-se entre a escolha feita por Euricleia e Autólico. A pretensão da ama em 

chamá-lo por Polyáretos, “muito querido por, muito desejado” (Odisseia VI 280; XIX 404), 

parece sustentar a intenção de preservar, no ato de nomeá-lo, a sua diversidade, pois esse 

nome seria formado a partir do radical polýs,27 do qual provêm todos os epítetos 

identificadores do filho de Laertes, aliado ao adjetivo aretós, sustentado, segundo Liddell-

Scott-Jones, por sentidos opostos e contraditórios entre si, “o ser maldito e o ser desejável por 

todos” (1996, p. 1436). O nome escolhido pelo avô, Odisseus, “odiado pelos deuses e pelos 

homens”, certamente possui maior sonoridade, mas por ser epônimo de odyssámenos, “estar 

irado contra, odiar” (Odisseia XIX 407-409), conserva inalterada, a ambiguidade de seu 

portador, o odiar o quanto seu thymós lhe permite, ou o ser odiado pela sua exagerada 

desmedida (hýbris). A ambiguidade presente no nome desse herói de múltiplas faces e 

disfarces, recursos e discursos, apesar de despertar sentimentos contraditórios entre si, como 

amor e ódio, apreço e desapreço, contudo não parecem alterar seu valor ou suas gestas, a 

serem tomadas como modelo para as ações dos gregos arcaicos. 

A excelência individual (aristeía) do herói homérico, elemento potencialmente 

presente na palavra épica ou na palavra mítica do produtor desses cantos, aparece em cena, na 

manifestação da fala dos heróis e conselheiros, como na de Odisseu, mas sobretudo na de 

Fênix, o herói predileto dos deuses (Diì phílos) (IX 168), a quem foi dada a direção da 

                                                                                                                                                                                                        
muitos elogios” (Ilíada IX 673; X 544; XI 430; Odisseia XII 184); polýtlas, “muito resistente, sofredor” (Ilíada 

VIII 97; Odisseia VII 1). 
27 Para Chantraine, polýs, significa “abundante, numeroso, vasto, longo”, em referência ao tempo, com os 

empregos adverbiais de polý e pollá (1968, p. 927). 
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embaixada28 enviada à tenda de Aquiles, para aplacar sua ira e convencê-lo a voltar ao campo 

de batalha, em seu discurso de convencimento ao Pelida: 

 

Se, nobre Aquiles, de fato, pretendes voltar para a pátria, 

e te  recusas, de todo, a livrar os navio acaios 

do voraz fogo, uma vez que ainda a cólera o peito te inflama, 

como é possível, meu filho, pensares que eu possa ter vida 

longe de ti? Por Peleu fui mandado seguir-te, no dia 

em que de Ftia te enviou para o filho de Atreu, Agamémnon, 

ainda na infância, igualmente inexperto nas guerras penosas 

e nos discursos das ágoras, onde os heróis  se enaltecem. 

Sua intenção foi que viesse contigo, porque te ensinasse  

como dizer bons discurso e grandes ações por em prática... (IX 434-443). 

 

Na retomada do processo de formação de Aquiles, Fênix louva sua prática 

discursiva, mostrando a importância da técnica oratória para a formação dos jovens cidadãos. 

Jaeger ressalta a importância do discurso exortativo e didático do filho de Amíntor ao filho de 

Peleu, pelo seu papel paradigmático das relações entre o educador e seu discípulo, construído 

por oposição entre a falta e a devida “experiência na arte da palavra e na conduta guerreira” 

(1986, p. 36), de um e outro.  

 

2.2.1. O HERÓI E O PODER DA PALAVRA 

 

A relevância dada à palavra, no mundo grego arcaico, parece conduzir Homero a 

caracterizar a excelência (areté) do herói, como a predisposição a proferir belas palavras e a 

realizar boas ações. Nossa escolha das passagens supracitadas deu-se, exatamente, em função 

de elas nos permitirem visualizar a preocupação de Homero, em concentrar, na expressividade 

verbal de seus personagens, a elaboração de um vocabulário extremamente ativo, marcado por 

verbos que implicam em um movimento em direção ao outro, seja para concordar, contestar 

ou exaltar suas palavras e ações. 

                                                                 
28 Nomeado por Nestor, juntamente com Ajax, Odisseu e os arautos, Odio e Euríbates (IX 168-170). 
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No Crátilo, Platão retoma essa habilidade argumentativa do herói arcaico, na 

determinação da origem etimológica de héros como proveniente de éros:  

 

Para te convenceres disso, basta considerares a expressão na linguagem da Ática; aí 

verificarias que de Eros (érotos) provêm os heróis (héroes), tendo havido apenas 

pequenas modificações do nome. Ou Herói quer dizer isso mesmo, ou está a indicar 

que seus possuidores eram sábios e também hábeis retóricos e dialéticos, sempre 

dispostos a formular perguntas (erotân), pois eirein significa falar (légein éstin) 

(398d). 

 

A interdependência pretendida por Sócrates articula-se de maneira similar à de 

Homero, por concentrar, tanto em herói e éros, como em suas variantes verbais, uma 

pluralidade de atos de fala, no sentido de mantê-los coesos, a partir de uma identidade 

comum, o desejo ou prazer de falar, próprio do ideal heróico. Pessanha reconhece no amor, a 

raiz do heroísmo revelado por meio da palavra, “pois o herói é, ele mesmo, obra de Eros” 

(1987, p. 86). A associação é possível, porque na etimologia de éros e herói, o lógos parece 

unificar o significado comum a todos eles, o falar, o questionar, o dizer, daí a estreita 

identidade entre esses três vocábulos. Se pensarmos na representação platônica de éros, como 

a personificação do philósophos, deparamo-nos com Sócrates, a imagem do filósofo para 

Platão, em cuja natureza encontram-se reunidos os aspectos unificadores entre amor, herói e 

linguagem, por ser ele, não apenas o grande herói dos dramas platônicos, mas também o 

grande amante (erotikós), além de dominar como ninguém a arte de bem falar e questionar 

(erotetikós). 

A identificação entre a habilidade retórica do herói ou de éros e a própria ação de 

falar, ou emitir um juízo acerca de algo na forma falada, aparece em dois modos distintos de 

designar os heróis, no prolongamento desse argumento, “aptos a falar, os que falam em 

público, oradores da assembleia, homens políticos” (rhétorés)29 e “hábeis em questionar, 

                                                                 
29 O substantivo rhétor, origina-se de um segundo sentido do verbo eíro, “dizer, declarar” (Chantraine, 1968, p. 

326). Liddel-Scott-Jones acrescentam a esse sentido, “falar, relatar” (1996, p. 491). 
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qualificados em questionamento” (erotetikós).30 Hábeis na arte oratória e excelentes 

questionadores, conclui Sócrates, para um Hermógenes completamente aturdido pelo efeito 

retórico de seu lógos, “a raça heróica (heroikòn) transforma-se no gênero (génos) dos 

oradores (rhetóron) e dos sofistas (sophistôn)” (398e), por cultivar o mesmo amor partilhado 

pela palavra, dos grandes mestres na arte de discursar, como Górgias e Protágoras. O efeito 

sedutor, propiciado pelo discurso dos personagens em cena, reafirma o caráter intrínseco da 

relação entre a imagem do herói e a sua extensa capacidade argumentativa, da qual Odisseu, 

incontestavelmente, é o melhor paradigma a ser observado. 

 

2.2.2. ANACREONTE E OS PRAZERES DA VIDA 

 

A consonância entre éros, herói e os mais diferenciados meios de expressão da 

linguagem, também pode ser antevista nas Odes Anacreônticas ou Anacreontea, grupo de 

cinquenta e cinco odes ao estilo de Anacreonte, incluídas no conjunto dos fragmentos desse 

poeta, pelos editores modernos, como se fossem de sua própria autoria, como reforça Cousin, 

“Anacreonte – o das odes que correm o mundo – não é mais do que uma atitude do espírito 

grego, e a atitude dos séculos da decadência” (1966, p. 7). Retomando a crítica 

contemporânea acerca da inautenticidade dessas odes, Cousin defende, fato com o qual 

concordamos, que elas não tenham sido compostas por um único autor, além de terem sido 

geradas em um período posterior ao do surgimento da mélica, mas precisamente no período 

de expansão e desmebramento do Império de Alexandre, portanto, cerca de três séculos após a 

morte de Anacreonte. No entanto discordamos quando Cousin, para sustentar a natureza 

apócrifa das Odes Anacreônticas, delimita os temas predominantes nelas, “o vinho, a 

                                                                 
30 O adjetivo erotetikós, deriva do primeiro sentido do verbo eréo, “interrogar alguém, perguntar alguma coisa” 

(Chantraine, 1968, p. 370). 
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primavera, a vindima, o amor sensual [...] a celebração da beleza e da graça, em pinturas e 

discos plásticos, ou em festivas orgias, engrinaldadas as frontes pelas capelas de rosa...” (id., 

p. 9), como se essa abordagem fosse peculiar ao período, no qual pretensamente foram 

escritas, confrontando-se com o espírito religioso e a simplicidade de costumes predominantes 

no séc. VI a.C. 

A nosso ver, ao restringir as práticas simposiáticas presentes nessa descrição, como 

se fossem aspectos específicos das Odes Anacreônticas, Cousin parece não atentar para um 

detalhe fundamental, a temática voltada para os banquetes, o amor, os prazeres da vida e o 

vinho são elementos característicos da poesia de Anacreonte cuja influência estende-se tanto 

ao registro poético, como ao filosófico. Partindo desse pressuposto passemos a observar a 

herança do estilo anacreôntico de poesia na Anacreontea 43:31 

 

Com grinaldas de rosas 

cingida a nossa testa, 

embriaguemo-nos, docemente sorrindo. 

Ao som da lira,32 uma moça 

delirante, cobertos de hera 

os cabelos e de tirso na mão, 

com delicados pés dança. 

Perto, um rapaz de suaves melenas 

e boca de doce respirar 

toca  as cordas da lira,33 

derramando uma doce voz. 

E Eros, de douradas melenas, 

junto com o belo Lieu 

e com a bela Citereia, 

ao festim, delícia dos velhos, 

alegremente há de juntar-se. 

 

Na presente ode, o personagem do poema fala de festa, banquete, alegria, prazer, 

vinho jorrando para todos os lados, como a própria vida, como se não existisse passado nem 

                                                                 
31 Para efeito de citação a tradução utilizada por nós será a de Jesus, editada pela Fluir Perene, por julgarmos a 

tradução de Almeida Cousin, editada pela Edições de Ouro, excessiva em sua licença poética. Na classificação 

de Cousin essa seria a Ode VI Festa. 
32 No original encontramos referência a bárbitos e não a khítara ou lýra. Cousin emprega cítara, talvez por esse 

instrumento de sete cordas, não diferir muito da lýra aperfeiçoada por Terpandro, que teria elevado seu número 

para sete (CHANTRAINE, 1968, p. 530). 
33 Instrumento de cordas originário da Lídia, introduzido na Grécia por Safo, comumente confundido com a lira. 
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futuro, apenas o presente, no qual a presença da morte já não é mais apreciada, como na 

poesia épica, “tanto que os rumos são totalmente diversos: a épica é um caminho para a 

morte; a mélica, exaltação da vida” (SANTOS e BRANDÃO, 1983-84, p. 131). Em meio a 

esse canto dedicado ao prazer de viver, deparamo-nos com a relação entre o amante (erastés) 

e o amado (erómenos), representados sob a imagem do mais velho que assiste prazerosamente 

a dança do mais jovem e belo, inteiramente envolvido pelos acordes do bárbito, cujo som a 

ecoar pelo ar parece entoar a defesa da própria vida. Outro aspecto evidenciado nessa ode diz 

respeito ao cortejo de Eros seguido da bela Afrodite34 e do belo Dioniso, estreitando a 

intrínseca identidade entre essas divindades. A reunir todos esses elementos, o próprio título 

da ode, Festa (Kômos), a quem Zaidman descreve como “um cortejo de personagens 

fantasiados, animados e estridentes” (2010, p. 62), sobretudo nas Dionisías Rurais, na qual 

prevalecia a descontração, talvez propiciada pelo exagero no uso do vinho. 

A quebra com o ideal épico da bela morte e o apego exagerado ao presente, como 

uma espécie de tentativa de perpetuação da própria vida, também é frequente nas imagens da 

Anacreontea 8:35 

 

Não me importa o de Giges, 

de Sardes o soberano: 

nunca fui zeloso 

ou tenho inveja aos tiranos.36 

Importa-me com perfumes 

ungir a minha barba, 

importa-me com rosas 

coroar a minha fronte. 

O dia de hoje me importa, 

o amanhã, quem o conhece? 

Ora, enquanto há bonança 

é beber e jogar aos dados 

                                                                 
34 No original, Cythéres, o sobrenome de Afrodite. Cousin traduz por Dione, talvez porque em algumas tradições 

consideram-na a mãe de Afrodite, juntamente com Zeus. Preferimos identificá-la por Afrodite, em razão da 

associação entre as divindades dedicadas ao Amor e ao Prazer, como membros do cortejo de Dioniso. Nas 

Grandes Dionisías ou Dionísias Urbanas, uma estátua de Dioniso e seus sacerdotes eram levados anualmente a 

Atenas, simbolizando a entrada desse deus estrangeiro na cidade. Os iniciados nos mistérios dionisíacos seguiam 

o cortejo com a cabeça ornada com uma coroa de mirto, a planta dedicada ao deus do vinho e do delírio místico. 
35 Na classificação de Cousin essa seria a Ode XV Da vida prazenteira. 
36 Jesus ressalta como nesse verso, o personagem do canto se recusa em cultivar a ambição, tema recorrente na 

poesia mélica, dando como exemplos, o fragmento 19 West de Arquíloco e o fragmento 361 PMG (2009, p. 45). 
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e fazer libação a Lieu, 

não vá e chega a doença 

e te diga para não mais beber. 

 

A vida com glória vale muito pouco, ou quase nada, diante da brevidade da vida, 

parece entoar o personagem do poema, restando a ele um único recurso para fugir do 

inevitável, a morte, “cantar a fruição da vida” (SANTOS e BRANDÃO, 1983-84, p. 131), 

entregando-se aos prazeres de Eros e do vinho. O fazer-se belo e sedutor a cada dia parece 

prioritário, pois “terminado o tempo do amor, resta apenas a morte” (id., p. 136), a qual o 

homem não pode escapar. Para Santos e Brandão, na mélica não há mais a sublimação da 

morte, como na epopéia, o poeta mélico tem a consciência real e aterradora da morte 

rondando a breve existência do homem. Na impossibilidade de escapar a essa cruel fatalidade, 

o homem deseja incessantemente o amor e os demais prazeres da vida, na tentativa de 

preencher o imenso vazio dessa temporalidade na qual se encontra imerso. Não desejando a 

morte, o mélico defende em alto tom o gozo da vida, no entanto, “onde mais parece haver 

leviandade, mais presente se revela a dor existencial. Onde mais se deseja amor, música, 

vinho, mais se descobre o medo da morte, depois da qual tais coisas serão impossíveis de 

usufruir” (id., p. 146). Na Anacreontea, como na poesia mélica, em geral, dor e prazer 

mostram-se como espelhos de uma mesma face, a do homem envolvido pelos prazeres do 

amor, tentando escapar da velhice, pois com ela chega o fim do amor, e quando já não há mais 

nenhum amor, o desejo inelutável da morte, por não se conseguir viver sem amor. 

 

2.2.3. ALCIBÍADES E OS PRAZERES DA EMBRIAGUEZ 

 

Os temas da mélica, sobretudo o caráter simpótico, transparecem no Banquete de 

Platão, sem nos esquecermos o de Xenofonte, ou o de Luciano. Nossa escolha dessas duas 
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odes deu-se em razão de nelas encontrarmos elementos trabalhados por Platão, no Banquete. 

A alusão a coroa de rosas, o vinho, a bebedeira, a alegria, lembram-nos a entrada intempestiva 

de Alcibíades na casa de Agaton, juntamente com seus companheiros, completamente 

embriagado, fazendo alarido, além de portar na cabeça “uma espécie de coroa trufada de heras 

e violetas, coberta a cabeça de fitas em profusão” (212d). A imagem criada por Platão nessa 

passagem do diálogo é similar à dos cortejos de Dioniso, nos quais prevalece o tom festivo e 

descontraído de seus membros. As semelhanças se reforçam quando a flautista o leva até o 

espaço no qual está se realizando o banquete (sympósion) em homenagem ao trágico, e 

Alcibíades, a exemplo do corego que conduz o cortejo das Grandes Dionisías,37 institui as 

regras para esse ritual particular, do seguinte modo: 

 

Senhores! Salve! Um homem em completa embriaguez (methýonta sphódra) vós o 

recebereis como companheiro de bebida (sympóten) ou devemos partir, tendo apenas 

coroado Agaton, pelo qual viemos? Pois eu, na verdade, continuou, ontem mesmo 

não fui capaz de vir; agora porém eis-me aqui, com estas fitas sobre a cabeça, a fim 

de passá-las da minha para a cabeça do mais sábio (sophotátou) e do mais belo 

(kallístou), se assim devo dizer. Porventura ireis zombar de mim, de minha 

embriaguez? Ora, eu, por mais que zombeis, bem sei portanto que estou dizendo a 

verdade. Mas dizei-me daí mesmo: com o que disse, devo entrar ou não? Bebereis 

(sympíesthe) comigo ou não? (212e-213a).38 

 

Na sua inteira falta de sobriedade, Alcibíades questiona de maneira insólita os 

participantes deste banquete, como se estivesse a alertá-los: Tradicionalmente, o banquete não 

é o espaço no qual as pessoas se reúnem para partilhar em comum o prazer do vinho e da boa 

conversa? Ora, em um ambiente propício ao desregramento, como é a instituição do banquete, 

a sua embriaguez não seria um empecilho para ele participar das homenagens ao belo 

                                                                 
37 Nos cultos dedicados a Dioniso, destaca Zaidman, as Grandes Dionísias ou Dionísias Urbanas seriam uma 

festa recente, introduzida por Psístrato, “que as colocou entre as grandes festas da cidade e promoveu-as ao 

principal lugar do teatro, organizando seus concursos. Ocorriam entre 10 e 15 de Elafebolion (março-abril), 

quando a navegação era restabelecida. A procissão partia do templo de Dioniso situado na estrada de Eleuteres, 

burgo localizado na fronteira da Boécia, anexado à Ática no século VI” (2010, p. 44). O templo de Dioniso 

Eleutere se situava fora da cidade, perto do bosque sagrado de Academo, local onde passou a funcionar um 

ginásio, e Platão instalou a Academia, no século IV. 
38 Para efeito de citação do Banquete, utilizaremos a tradução de José Cavalcante de Souza, editada pela DIFEL, 

cotejada com a tradução de Luc Brisson editada pela GF-Flammarion. 
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Agaton? Consideramos essa passagem do Banquete de fundamental importância, por 

Alcibíades vir confrontar as decisões tomadas anteriormente, nas quais se propõe o 

comedimento na ingestão do vinho para que os elogios em honra a Eros fluam com mais 

lucidez. O mais surpreendente é o modo como ele, o mais descomedido dos personagens 

platônicos, efetua esse processo de transição entre o banquete executado nos moldes 

tradicionais e o banquete de natureza filosófica, evocando os valores da tradição simpótica, o 

vinho, a música, a dança, o êxtase, elementos desencadeadores da desmedida própria do 

transe dionisíaco.  

A saudação irreverente aliada ao questionamento ardiloso de Alcibíades não são 

gratuítos. A nosso ver eles teriam o propósito de ativar a memória do leitor para a cena da 

chegada de Sócrates a casa de Agaton, quando o anfitrião solicita ao convidado para 

acomodar-se a seu lado, repassando a ele a ideia que teve momentos antes de entrar em sua 

casa. Na troca de gracejos entre ambos acerca de suas sabedorias, o trágico exclama a 

Sócrates: “Quanto a isso, logo mais decidiremos eu e tu da nossa sabedoria, tomando Dioniso 

por juiz (dikastêi)” (175e). Pronunciada em tom coloquial, a frase parece dita de improviso e 

sem grandes intenções, no entanto ela parece alertar ao leitor que o simpósio em questão até 

pode ser encaminhado de forma diferenciada, mas um fato é inconteste, não se pode negar a 

presença velada de Dioniso em meio à sucessão de elogios sobre éros. A questão é como 

dissociar a imagem de Dioniso, perpetuada pela tradição ao delírio e à embriaguez, seja em 

meio aos rituais religiosos ou nas práticas convivais, para conciliá-la às novas regras definidas 

pelo simposiarca deste banquete filosófico:  

 

Beber cada um o que quiser, sem que nada seja forçado, o que sugiro então é que 

mandemos embora a flautista e que ela vá flautear para si mesma ou para as 

mulheres lá dentro; quanto a nós, com discursos (lógon) devemos fazer nossa 

reunião hoje; e que discursos – eis o que, se vos apraz, desejo propor-vos (176e). 
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Para nós, a atitude insolente de Alcibíades, devidamente colocada em cena, após a 

fala de Sócrates, não é ocasional, por vários motivos a serem discutidos posteriormente. Nesse 

momento interessa-nos apontar a importância da entrada abrupta desse personagem 

contestador, que na sua extremada embriaguez confronta o discurso predominante, a partir da 

exposição de Sócrates, como se estivesse a questionar a cada um dos presentes: primeiro, o 

comedimento na ingestão do vinho não alteraria as regras próprias de um simpósio? Segundo, 

o afastamento da flautista deste encontro, para permitir a todos concentrarem-se apenas nos 

discursos, impediria de fato a possessão dionisíaca? Até porque Sócrates, que Alcibíades 

mostra conhecer muito bem, ao evocar as palavras de Diotima, mesmo sem o estímulo 

propiciado pela música e pela ingestão excessiva de vinho, apresentou-se tomado por um 

transporte divino ao estilo do que ocorre com os poetas inspirados ou com os adivinhos, 

contudo o seu delírio é de outra ordem, por lhe permitir falar não apenas belamente, mas 

coerentemente. Na realidade, o seu pedido de permissão para beber juntamente com o grupo, 

soa para nós como um convite para todos abandonarem o regramento imposto até aquele 

momento, e se deixarem envolver pelo espírito dos mélicos e brindar em honra a Dioniso, a 

Eros, ao prazer de viver, pois assim como parece não existir Dioniso sem vinho, do mesmo 

modo também parece não existir Eros sem Dioniso, assim como não há éros sem linguagem. 

 

2.3. A RECEPÇÃO DE EROS NA MÉLICA 

 

Após apontar a recepção de temas próprios da mélica de Anacreonte, na poesia e na 

filosofia, voltemos à Anacreontea, no sentido de identificar a relação entre éros, herói e 

linguagem antevista no Crátilo. Abrindo a sequência dessas compilações, efetuadas durante o 
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período alexandrino, a Anacreontea 23,39 apresenta estruturas narrativas e referências a 

categorias linguísticas, ao mesmo tempo, similares e antagônicas, às da passagem do Crátilo 

em questão: 

 

Quero falar dos Atridas, 

quero acerca de Cadmo cantar, 

mas a lira (bárbitos),40 nas cordas, 

amor apenas contém. 

Troquei as cordas no outro dia 

e a lira por inteiro: 

comecei a cantar os trabalhos  

de Héracles,41 mas a lira 

com amores me respondeu. 

Alegrai-vos então comigo, 

heróis: é que a minha lira 

apenas amores canta. 

 

Mas como pensar essa afinidade na diversidade? Nossa defesa de uma conciliação 

entre éro e herói, no contexto dessa ode, é proveniente de um resultado empírico, pois 

observamos existir, na versão original, uma contraposição entre dois sistemas, um verbal, e o 

outro, nominal. Sob o primeiro domínio, podemos agrupar os verbos “dizer, falar” (légein); 

“ressoar, fazer ressoar” (ekheî);42 “responder, declarar” (antephónei), “arte de cantar, canto” 

(áidei); em razão de estes verbos representarem a ação expressiva da lira do poeta mélico, o 

bárbitos, cujo movimento sonoro parece ao mesmo tempo, valorizar e dar ação à palavra, 

repassando-nos a impressão de uma fusão entre o som e a palavra, como se a lira desse 

pseudo Anacreonte parecesse dizer, ressoar, cantar, e até mesmo responder, aos acordes de 

amor emitidos por outra lira, talvez a do verdadeiro Anacreonte, como a mostrar a seus 

                                                                 
39 Na classificação de Cousin, Ode I De sua lira. 
40 Chantraine define o bárbitos como uma lira de sete cordas ou mais, inventada por Terpandro e utilizada pelos 

líricos (Píndaro, Anacreonte, etc); de onde o denominativo barbitízo e o nome do agente barbitístes, título de 

uma peça de Magnes (1968, p. 165). 
41 Jesus ressalta como a referência a temas e personagens míticos da poesia épica são retomados estrategicamente 

pelos poetas mélicos, para negar os valores defendidos nos cantos épicos. O seu fazer poético já não se centraliza 

mais nas façanhas guerreiras, mas no poder do amor (2009, p. 81).  
42 Palavra formada pela preposição “contra” (antí) e pelo verbo “falar alto, falar, ressoar” (phonéo), derivado do 

substantivo “som da voz, voz; grito dos animais; som em geral; linguagem; frase, palavra” (phoné) 

(CHANTRAINE, 1968, p. 1237). 



55 

 

compiladores, a intensidade de seu canto real: “amo (eréo), outra vez, e não amo (kouk eréo),/ 

enlouqueço e não enlouqueço” (fr. 428 PMG). 

Já sob a segunda instância, podemos agrupar os substantivos “amor, deus do amor, 

desejo amoroso” (Érotas); “heróis” (héroes); “lira” (lýre). Nessa mescla entre pares tão 

díspares entre si, a lira dos recriadores do estilo de Anacreonte, seguindo o modelo do poeta 

original, não reproduz mais os feitos heróicos, no caso específico da Anacreontea 23, dos 

Atridas, de Cadmo, de Hércules, seus acordes são harmônicos, não comportando mais a ira, os 

choros, os brados e as desmedidas dos heróis épicos e trágicos. Seu som tanto parece falar, 

como cantar, ressoando pelos ares as mais diversas respostas ao grito desesperado entoado 

pelo poeta mélico, sob a forma de uma melodiosa canção de amor, no qual são regatadas as 

imagens dos banquetes convivais, do prazer suscitado pelo vinho, da afirmação da própria 

vida, como na Anacreontea 2: 

 

Dá-me a lira de Homero, 

mas sem a corda assassina. 

Traz-me taças de preceitos, 

traz-mas com leis misturadas, 

para que ébrio possa dançar, 

tomado por consciente loucura 

e, cantando ao som das liras, 

a canção de mesa eu entoe. 

Dá-me a lira de Homero, 

mas sem a corda assassina.43 

 

Mas também a associação de éros a uma força da natureza, mais especificamente, à 

natureza sensual do amor, do reconhecimento do poder tirânico de éros, como em toda a 

tradição poética, sobretudo a mélica: 

  

A Eros, o efeminado, 

florescente em diademas 

de variegadas flores, quero cantar. 

É ele dos deuses o soberano, 

e ele quem domina os mortais. 

                                                                 
43 Na classificação de Cousin, Ode LVI Propósito Báquico. 
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(ANACREONTE, 65B, 28D, PMG 505D)44 

 

O diferencial entre o amor cantado na poesia épica e na mélica diz respeito à 

humanização desse amor. O poeta deixa de restringi-lo à esfera do mundo dos deuses e heróis, 

para inseri-lo em um discurso voltado para a própria cidade na qual ele vive e observa 

atentamente. Na intensa e grandiosa cadeia de afetos da epopeia homérica, falta um aspecto 

predominante, para reforçar a afinidade entre o herói e a expressividade de seu thymós, o 

sentimento amoroso; ou mesmo o resultado do processo envolvendo o amante (erastés) e o 

amado (eroménos), a erotização do amor, temática retomada por Platão no Banquete, através 

da multiplicidade de modos de dizer o amor, nos discursos genialmente elaborados por ele, 

para personagens de naturezas díspares entre si. Para Santos e Brandão (1983-84, p. 134), “o 

impulso amoroso na Ilíada e na Odisseia encaixa-se dentro do movimento do kósmos; não 

diferindo dos deuses para os homens ou animais”. Nos relatos homéricos, não encontramos a 

manifestação do sentimento amoroso, mas unicamente a explosão da inclinação sensual em 

toda sua intensidade, como a de Zeus declarando seu intenso desejo por Hera, não podendo 

em hipótese alguma ser associada ao amor, esse sentimento tipicamente humano. 

Nos personagens homéricos, o desejo instintivo de anelo revela-se como um impulso 

natural de proliferação da espécie, presente no homem, nos animais e em toda a natureza. Na 

épica, essa atuação entre as mais indistintas ordens de seres, parece não conceder espaço para 

a descoberta de um novo valor, “capaz de se contrapor à dor provocada pela consciência da 

morte e do que ela representa – a incapacidade, a inércia, a falta de forças físicas e 

intelectuais, o esquecimento” (SANTOS e BRANDÃO, 1983-84, p. 134). Na tentativa de 

escapar as incontigências da vida, o homem homérico cria o ideal da bela morte, embora este 

atributo seja considerado a excelência maior, não consegue gerar “a distinção entre a natureza 

humana, divina, animal e inanimada” (id., p. 135), mas apenas a separação entre duas 

                                                                 
44 Na classificação de Cousin, Ode LV Louvor de Eros. 
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naturezas distintas entre si, a mortal e a imortal, representadas respectivamente pelo herói e 

pela divindade. Na epopeia homérica parece não há espaço para o florescimento do amor, 

asseguram Santos e Brandão, pois somente na mélica nasce a possibilidade de se buscar algo 

novo, em função da necessidade de amenizar o sofrimento causado pela trágica consciência 

da morte, o resultado desse processo de descoberta interior representa o nascimento do amor, 

gerado sob a forma de um sentimento restrito especificamente ao homem. 

Ao tomar o amor como temática central de seus cantos, os mélicos negam à ação 

heróica, o estatuto alcançado anteriormente, passando a centrar a sua atenção na alegria de 

viver em meio à iminência da morte, na dor provocada pela ausência do amado, no gosto do 

vinho incitando os prazeres do amor, na recorrência às divindades relacionadas aos mistérios 

dionisíacos, como no fragmento 2 W de Anacreonte: 

 

Não amo (philéo) quem, bebendo ante a cratera cheia, 

de lutas fala e guerras lacrimosas, 

mas quem, das Musas dons brilhantes e Afrodite 

unindo, lembra o gozo e a amável festa. 

 

A junção de todos esses elementos aparece na composição do Banquete, levando-nos 

a pensar o quanto o discurso erótico de Platão encontra-se impregnado pelos acordes dos 

bárbitos dos poetas mélicos, sobretudo, pelo canto doce e doloroso de Safo de Lesbos, 

possivelmente a sua Musa, por a considerarmos a grande fonte de inspiração para o filósofo 

compor a caracterização de Diotima de Mantineia, no Banquete. 



                                             

                                               

3. AS ORIGENS DO LÓGOS ERÓTICO PLATÔNICO 

 

Na mélica, a noção de desejo envolve uma descoberta de caráter pessoal, abrangendo 

vários aspectos, dentre eles o desejo de procriação e a busca de prazer, mas consolidando-se 

principalmente, em torno do desejo de imersão do homem na busca de si mesmo, e de sua 

própria humanidade. Nesse mergulho, depara-se com o outro, permitindo-se observá-lo, 

deixar-se enlevar por ele, fruir os efeitos de sua presença, sobre a alma e sobre o corpo, seja 

por meio de uma profunda inquietação, ou de um pleno deleite. Os resutados do encontro ou 

da ausência do outro são verbalizados sob a representação de uma dor e um lamento cuja 

celebração não é mais a morte gloriosa do herói, embora o impacto atordoante causado pelo 

amor sobre os sentidos do poeta mélico traga a sensação de dilaceramento da própria vida, 

pensada alegoricamente, como a perda da razão, ou do controle de si mesmo, como canta 

Safo,45 no fragmento 31 LP: 

 

Parece-me ser igual dos deuses 

aquele homem que, à tua frente 

sentado, de perto, tua voz deliciosa 

escuta, inclinando o rosto, 

e este riso luminoso que acorda desejos – ah! eu juro, 

meu coração no peito estremece de pavor, 

no instante em que eu te vejo: dizer não posso mais 

uma só palavra; 

minha língua se dilacera; 

escorre-me sob a pele uma chama furtiva; 

meus olhos não vêem, meus ouvidos 

zumbem; 

um frio suor me recobre, um frêmito do meu corpo 

se apodera, mais verde que as ervas eu fico; 

que estou a um passo da morte, 

parece [ 

Mas [ 

 

                                                                 
45 Para efeito de citação dos fragmentos de Safo utilizaremos a tradução de Fontes editada pela Iluminuras, 

devidamente cotejada com a tradução de Lobel e Page editada pela Clarendon. 
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O dar-se conta dessa potência avassaladora do desejo (himéros), enfatizam Santos e 

Brandão, representa o momento preciso do “descobrimento do amor” (1983-84, p. 134). Para 

nós, a redescoberta de si e do outro, propicia o desvelamento da erotização do amor, presente 

nos mélicos, mas também em Platão, como podemos observar no conjunto de elogios sobre o 

amor genialmente elaborados por ele, no Banquete, ou mesmo nos discursos apaixonados de 

Sócrates e Lísias, no Fedro. Nesse momento, não pretendemos resgatar o discurso erótico de 

Platão, nesses dois diálogos, mas em um gênero poético similar ao dos poetas mélicos, por ser 

escrito na forma métrica do dístico elegíaco46 conhecido pelo nome de epigrama. 

 

3.1. A FÓRMULA EPIGRAMÁTICA 

 

O epigrama (epígramma)47 às vezes é confundido com a elegia (elegeîon), por ambos 

usarem o mesmo sistema métrico, comportando um esquema de “versos desiguais unidos” 

                                                                 
46 Acerca desse tipo de metro, Paes faz as seguintes considerações: “O dístico elegíaco como que impunha ao 

poeta um tipo de dicção a um só tempo concisa e sentenciosa, as mais das vezes rematada por uma agudeza ou 

dito engenhoso. Tais características levaram o poeta inglês Coleridge a definir o epigrama como “um todo anão 

cuja alma é agudeza e cujo corpo é concisão”. Nisto, ele se aparenta com o aforismo, de que se distingue porém 

pelo tom mais pessoal, menos generalizante” (1996, p. 118). Lesky reforça esse caráter precioso dos dísticos 

epigramáticos na afirmação: “O epigrama grego arcaico está, para a poesia nobre, como os vasos estão para as 

pinturas de um Polignoto” (1995, p. 201). Para ele, a forma do epigrama mais frequente é composta por um par 

de versos, encontrando em Atenas o espaço para desenvolver-se e atingir a sua forma mais elaborada, sobretudo 

no helenismo, quando se firma como gênero poético independente. No período helenísitico, “o epigrama se 

transformou, com muita propriedade, em poema lírico, como expressão do sentimento nas mais diversas 

tonalidades” (id., p. 778), geralmente eram recitados nos banquetes entre amigos, e seu conteúdo envolvia as 

mais variadas temáticas, não se restringindo unicamente à esfera do objeto do simpósio ou ao discurso erótico. 
47 A palavra grega epígramma é formada pela junção de epí, “sobre” e grámma, “marca gráfica; coisa escrita”; 

originária do verbo epigrápho, “escrever sobre, inscrever”. Seu significado literal é “inscrição; inscrição 

sepulcral em verso, epitáfio; inscrição comemorativa; poema curto, usado em verso elegíaco, epigrama 

(LIDDELL-SCOTT-JONES, 1996, p. 628). Originariamente, o epigrama possuía uma função utilitarista, por ser 

empregado nas inscrições tumulares e votivas, ou ainda na base de estátuas e monumentos contendo informações 

concisas, com o propósito de prestar homenagens a acontecimentos e ações exemplares (HERÓDOTO, História 

VII 228: “Quatro mil peloponésios combateram aqui contra três milhões de homens” ou “Caminhante, vai dizer 

aos Lacedemônios que aqui repousamos por haver obedecido às suas leis” ou “É aqui o túmulo do ilustre 

Megístias, morto pelos medos, depois de terem atravessado eles o Espérquio. Não concordou em abandonar os 

chefes de Esparta, embora soubesse que os Parcas cairiam sobre ele”; Tucídides, História da guerra do 

Peloponeso I 132: “O comandante dos helenos, vencedor do exército medo, Pausânias, a Febo dedicou esta 

memória”). Somente posteriormente, ao deixar de se restringir às práticas rituais e às honras fúnebres, torna-se 

um gênero poético, inscrito sob esse novo formato, o epigrama passa a comportar a ficção, embora sua estrutura 

narrativa continue similar ao modelo das inscrições epigramáticas tradicionais. 
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(OLIVA NETO, 2006, p. 125)48 e temáticas em comum,49 o lamento, o epigrama votivo e a 

elegia erótica. O primeiro poeta a usar esse tipo de verso, formado por um conjunto de 

poemas curtos reunidos na “maior coletânea de epigramas da Antiguidade” (id., p. 121), a 

Antologia Grega ou Palatina50 foi Arquíloco, no século VIII a.C. No período clássico o 

epigrama já se projeta no mundo grego, como gênero poético, tendo como maiores 

representantes desse estilo de poesia, Safo, Simônides, Anacreonte e possivelmente Platão, a 

quem é atribuído a escrita de alguns dos epigramas reunidos na Antologia Palatina, embora 

ela tenha sua autenticidade refutada pela maioria do especialistas, para os quais os fragmentos 

não passariam de compilações feitas no período helenístico do estilo de seus versos, no qual o 

gênero poético epigramático encontra seu apogeu, um exemplo mais evidente disso é a 

Anacreontea. Não nos interessa trabalhar a questão da autenticidade dos epigrámmata, no 

entanto registramos que as inscrições epigramáticas mais antigas datam do séc. VIII a.C., 

                                                                 
48 Oliva Neto apresenta o esquema métrico do dístico elegíaco (2006, p. 368), do seguinte modo: 

– UU – UU – || UU – UU – UU – U 
    – UU – UU – || – UU – UUU 

49 Aristóteles, na abertura da Poética determina: “A epopeia, a tragédia, assim como a poesia ditirâmbica e a 

maior parte da aulética e da citarística, todas são, em geral imitações (miméseis)” (1447A). Sendo a poesia, nos 

seus mais diversos gêneros, uma produção de natureza mimética, a diferença entre cada uma delas, inicialmente, 

se dá a partir de três aspectos, os meios, os objetos e os modos como elas imitam. Agrupá-las a partir de um grau 

maior ou menor de mimese, ou mesmo por meio da métrica, não determina o gênero particular da poesia. No 

entanto, a combinação em metro apesar de não determinar com precisão o gênero poético, nela parece existir 

maior adequação, pondera o filósofo: “Mas [a epopeia é] a arte que apenas recorre ao simples verbo, quer 

metrificado quer não, e, quando metrificado, misturando metros entre si diversos ou servindo-se de uma só 

espécie métrica – eis uma arte que, até hoje, permaneceu inominada. Efetivamente, não temos denominador 

comum que designe os mimos de Sófron e de Xenarco, os diálogos socráticos e quaisquer outras composições 

imitativas, executadas mediante trímetros jâmbicos ou versos elegíacos (elegeíon) ou outros versos que tais. 

Porém, ajuntando à palavra “poeta” o nome de uma só espécie de métrica, aconteceu denominarem-se a uns de 

“poetas elegíacos” (elegeiopoioùs), a outros de “poetas épicos” (epopoioùs), designando-os assim, não pela 

imitação praticada, mas unicamente pelo metro (métron) usado” (1447b). A afinidade com o tipo de metro 

utilizado mostra-se insuficiente para nomear apropriadamente cada gênero poético, por generalizar, e colocar sob 

a mesma denominação, a de “poeta” (poietés), estilos inteiramente distintos entre si, tendo em comum apenas o 

uso do metro, como no exemplo de Homero e Empédocles, onde o primeiro merece ser chamado de “poeta” 

enquanto o segundo seria mais conveniente ser tratado como “fisiólogo”. 
50 Dinucci define a Antologia Palatina, como uma “gigantesca compilação de epigramas realizada pelo bizantino 

Constantino Cefalas (séc. X d.C.), compreendendo poemas (3700 ao todo, escritos em grego clássico) compostos 

entre VII a.C. e VI d.C. tanto por poetas gregos quanto por poetas romanos. No século XII d.C., o também 

bizantino Máximo Planudes revisou o trabalho de Cefalas, produzindo a compilação que chegou até nós, 

recebendo o nome de Antologia Palatina porque o único manuscrito remanescente se encontra na Biblioteca 

Palatina, localizada na cidade de Heidelberg na Alemanha” (Notandum 19, 2009, p. 39). Lesky estabelece a 

diferença entre a Antologia Palatina e a Planudea, do seguinte modo: “a última apresenta 388 versos mais que a 

primeira, se bem que, de resto, tem aproximadamente a mesma extensão que a Palatina. As edições modernas da 

Antologia acrescentam aquele excesso ou livro 16 à Palatina como Appendix Planudea” (1995, p. 781). 
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abrindo a possibilidade de Platão realmente ter escrito alguns dos epigramas erótico-amorosos 

atribuídos pela tradição a sua autoria. 

Para Oliva Neto, a função epidítica do epigrama aliada à economia de recursos 

retóricos e à obrigatória brevidade de seu conteúdo, desperta a atenção dos poetas, “logo, de 

epigráfica, tal locução tornou-se a condição mesma de um novo tipo de poema, porque, 

buscando antes deleite, passaram eles a imitá-la em suas inscrições fictícias, isto é, em seus 

epigrámmata (epigramas), como já no século III a.C. eram chamadas essas composições: 

desde então, o termo já não designa só inscrições, mas também e principalmente um gênero 

de poesia” (Oliva Neto, 2006, p. 81). Fixado como gênero poético, o epigrama abriga os mais 

diversos subgêneros,51 interessando-nos mais especificamente, os de natureza erótica, didática 

erótica e pederástica,52 pela afinidade com a temática desenvolvida nos elogios do Banquete, e 

principalmente, em razão de nossa proposição de resgatar a complementariedade entre o 

discurso erótico de Platão e o da poesia mélica. 

Na sua abordagem acerca do conteúdo do Livro VII da Antologia Palatina, Paes 

ressalta, “o amor homossexual, conhecido também como “amor grego”, floresceu livremente 

na Antiguidade e Platão deu-lhe cidadania não apenas filosófica no seu Banquete, como 

também poética, nos seus epigramas, que encontrariam em Calímaco (ver XII: 43, 102, 118 e 

                                                                 
51 Oliva Neto (2006) classifica os variados tipos de epigramas encontrados na Antiguidade em: votivos, 

exortativos, invocativos, precatórios, eróticos, didáticos eróticos, pederásticos, figurados, apoforetos, invectivos, 

etiológicos, jocosos. A esse respeito consultar o capítulo 3, Os Subgêneros da Priapéia Grega e da Priapéia 

Latina, p. 121-173. A Antologia Palatina é a versão revista e ampliada da antologia de Cefalas, marcada pela 

pretensão de reunir em uma única obra todas as antologias gregas, ressalta Paes, apontando como Cefalas 

organiza a sua antologia, reunindo inicialmente a antologia de Melêagro de Gádara, Coroa ou Guirlanda, e a de 

Filipe da Tessalônica, também intitulada Coroa. O nome coroa ou guirlanda (stéphanos), origina-se do proêmio 

da antologia de Meleagro, por ele “comparar os poetas a flores e a antologia a uma guirlanda de poetas” (id., p. 

114), e posteriormente, o Ciclo de Agatias Escolástico, acrescido de seus próprios epigramas e o de outros 

autores bizantinos. Agatias inova ao organizar a sua antologia, “segundo a natureza de assunto versado em cada 

peça, sob as rubricas de epigramas votivos, descritivos, funerários, anedóticos, satíricos, amorosos e báquicos” 

(1995, p. 115). Esse método foi o mesmo adotado pelo compilador da Palatina, acrescido de epigramas da 

antologia de Planudes ausentes da antologia de Cefalas. A Antologia Palatina divide-se em quinze livros, cada 

um deles dedicados a uma temática, embora essa divisão não seja seguida rigorosamente, por ser comum 

encontrarmos alguns epigramas deslocados do tema de origem, como no caso dos epigramas 100 e 669 

atribuídos a Platão, com temática erótica e inseridos no Livro VII dedicado aos epigramas sepulcrais. 
52 Na estrutura da Antologia Palatina, o livro V é dedicado ao epigrama amatório, onde se enfatiza, segundo 

Paes, a beleza carnal e o prazer erótico (1995, p. 116); já o Livro XI ao epigramas conviviais, enquanto o livro 

XII é consagrado a “Musa pueril” de Estratão, centrando-se na temática acerca do amor pederástico. 
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139) um seguidor à altura” (1995, p. 117). Reconhecemos como Paes, a existência de um 

intenso teor erótico na discursividade poético-filosófica de Platão, elemento resgatado para a 

própria escrita epigramática, segundo Jesus, da eclosão da mélica de amor profana egípcia no 

mundo grego, para ele a tradição poético-cultural da Grécia e do Egito tem muitos elementos 

em comum, a começar pela indissociaçao entre poesia e música, encontro celebrado tanto no 

espaço das práticas simpóticas como nas festas públicas. Para o autor, “o erotismo, em rigor, 

surge do culto divino, caminhando rumo à autonomia poética” (2008, p. 17), pelo fato de os 

deuses já não serem mais a causa ou o objeto do canto do poeta mélico, meio no qual a escrita 

epigramática torna-se um gênero poético. A divindade agora atua na condição de elemento 

mediador, um daímon como o éros platônico, situada entre as preces e a concessão de favores 

aos apaixonados, exemplo do fragmento 1 LP de Safo mais conhecido como Hino a Afrodite, 

do qual falaremos posteriormente. 

No contexto dos epigramas e da poesia mélica o amor prevalece como uma afecção de 

natureza especificamente humana, Eros ou Afrodite mediam a relação entre o amante e o 

amado, como se fossem os principais interlocutores do poeta, atuando de forma tirânica sobre 

as afecções do personagem do poema, tal como encontramos no Epigrama V 10 de Alceu: 

 

Odeio Eros. Por que, cruel, não se atira 

sobre feras, em lugar de dardejar meu coração? 

Que vantagem um deus fulminar um homem? 

Ou que augusto prêmio ele ganha por minha cabeça? 

 

Ou então se mostram como a fonte emanadora de todo prazer, a exemplo do 

Fragmento 1 W de Mimnermo: 

 

o que é a vida? O que é o prazer, sem a dourada Afrodite? 

Que eu morra, quando estas coisas já não me interessarem. 
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Na Antiguidade, o testemunho acerca da autoria platônica dos epigramas reunidos na 

Antologia Palatina, sobretudo os de natureza erótica, dedicados aos jovens pelos quais o 

filósofo foi apaixonado são encontrados na obra de Diógenes Laércio,53 segundo o qual 

“evidenciam o seu amor os epigramas escritos por ele sobre essas pessoas” (2008, p. 92).54 

Apesar de não ignorarmos as controvérsias acerca dos epigramas atribuídos a Platão,  

considerados apócrifos pelos teóricos, não pretendemos estender nosso debate em torno desta 

questão, mas apenas ressaltar um aspecto fundamental, Platão escreveu poesias na sua 

juventude, abandonando essa prática ao conhecer Sócrates, segundo o testemunho de Aristipo 

retomado por Laércio, parecendo-nos viável pensar Platão como autor desse conjunto de 

epigramas, em razão da predominante temática erótica, presente em diálogos como Banquete 

e Fedro, visíveis no do Epigrama VII 100, da Antologia Palatina, dedicado a Aléxis e Fedro: 

 

Pelo simples fato de eu ter dito que Aléxis é belo (kalós), 

olham-no todos e por toda parte o admiram (periblépetai). 

Coração (thymé), por que apontaste o osso aos cães? Para sofreres (aniéseis) 

depois (hýsteron)? Não foi assim que nós perdemos Fedro (apolésamen)? 

 

Ou no V 78 escrito para Agaton: 

 

Enquanto beijava (philôn) Agaton, eu tinha a alma nos lábios, como se ela 

quisesse – infeliz! – passar para ele! 

                                                                 
53 Este por sua vez retoma o testemunho de Aristipo, Da luxúria dos antigos IV (2008, p. 92). 
54 O doxógrafo, no livro III, dedicado a Platão, de Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, sustenta que os 

epigramas escritos aos jovens Astro (VII 99; 699), Díon (VII 670), Fedro e Aléxis (VII 100), além de Agaton (V 

78), e também os dedicados a cortesã (hetaíra) Arqueánassa (VII 217) e a certa Xantipa (V 80) (2008, p. 92-93) 

dentre outros, seriam de autoria platônica. Na Antologia Palatina, o Epigrama VII 217 é atribuído ao poeta 

helenístico Asclepíades: 

Eu tenho aqui sob mim Arqueánassa, a cortesã de Colófon: 

até em suas rugas o doce (glykys) Eros (Éros) pousa. 

Amantes (erastaì), que colhestes a fresca flor da juventude 

dela a desabrochar, porque incêndio passastes! 

Acerca dos epigramas de Asclepíades, Lesky argumenta: “Nos seus versos, reconhecemos o homem que ama os 

prazeres, que sabe dizer muitas coisas sobre o amor, tanto o amor às mulheres bonitas, como aos rapazes” (1995, 

p. 779). Seus versos são ousados, espontâneos e extremamente apaixonados, como o Epigrama V 85: 

Poupas a tua virgindade (partheníes): para quê? Chegada ao 

Hades, não acharás amante (philéonta), rapariga. 

Dos vivos são as alegrias do amor (therpnà), pois no Aqueronte, 

ó virgem, entre ossos e pós repousaremos. 
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Ou ainda o VII 669 para Astro:55 

 

Os astros contemplas (eisathreîs), Astro meu. Prouvera eu fosse o céu 

para poder te contemplar (blépo) com muitos olhos. 

 

Ou mesmo o VII 99 para Dion, de teor erótico e fúnebre: 

 

As Parcas (Moîrai) decretaram lágrimas a Hecabe e às mulheres de Ílion 

desde o seu nascimento. 

A ti, entretanto, Díon, que conquistaste a vitória em belas iniciativas, 

os deuses (daímones) reservaram amplas esperanças (elpídas). 

Jazes na pátria imensa, honrado por teus concidadãos, 

Díon, tu que deixaste meu coração louco de amor (ekménas thymòn éroti). 

 

O apelo erótico56 desses epigramas nos parece impregnado pela manifestação de 

certa melancolia, ou mesmo aflição, como se o amante estivesse presentificando a lembrança 

do amado, ao resgatar por meio da memória e da faculdade da imaginação, os momentos 

prazerosos compartilhados com ele, transformando a dor sentida pela sua ausência, em 

imagens poéticas propícias a revelar toda a sua paixão amorosa. 

 

                                                                 
55 Para Astro, ele teria escrito também um epigrama sepulcral, o VII 670: 

Entre os vivos (zooîsin), Astro, brilhavas (élampes) como a estrela matutina (Heôios); 

agora, morto (thanòn), que brilhes (lámpeis) como a estrela vespertina (Hésperos) entre os finados (phthiménois)! 
56 A poesia erótica grega não era pornográfica, tampouco possuía uma linguagem predominantemente obscena, 

defende Paes. Na Grécia, o desejo de natureza apetitiva era considerado um elemento natural, as noções de 

pecado ou de pudor não prevaleciam, mas mesmo assim os poetas abrandavam o efeito de suas palavras por 

meio do uso de figuras de linguagem. Esses recursos poéticos assemelham-se a verdadeiros torneios eufêmicos, 

“e em torneios desse tipo se originará boa parte das metáforas, símiles e metonímias da poesia erótica” (Paes, 

2006, p. 20). Essa espécie de reserva aparece, por exemplo, no Epigrama V 55 do poeta helenístico, Dioscórides, 

onde o eu lírico descreve tão belamente e com tantos eufemismos, o prazer do amor com uma mulher 

(aphrodísia), neste caso, Dóris: 

Estendida sobre o leito, Dóris, a de róseas nádegas, 

me fez imortal na sua carne em flor. 

Tendo-me preso entre as pernas magníficas, completou 

com firmeza o longo percurso de Chipre, 

a olhar-me com olhos langorosos: eles tremiam 

e cintilavam como folhas ao vento, 

até que, vertida a branca seiva de nós dois, os membros 

de Dóris enlanguesceram. 
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3.2. A RECEPÇÃO SAFIANA E A PERFORMANCE NIETZSCHIANA 

 

Platão incorpora esses elementos próprios da poesia mélica, na sua prosa filosófica. 

Se nos remetermos ao epigrama VII 100 veremos como a representação da desilusão do 

amante ao perder seu amado para outro,57 pelo descuido de lisonjeá-lo exageradamente na 

presença de outrem, temática presente no Banquete e no Fedro, surpreende-nos por ser um 

elemento recorrente a unir Platão e Safo, a julgar pelo fragmento 158 LP: 

 

é bom ter cuidado com a língua tagarela, 

quando se agitam no peito (stéthesin) as paixões (órgas). 

 

O arrebatamento da paixão, o sentimento da perda, a instabilidade emocional, trazida 

pela explosão da kardía ou do thymós, presentes em Safo e Platão, revelam a angústia 

desesperadora do amante diante da intensa brevidade do amor, devidamente caraterizada por 

Santos e Brandão, como a instância da “fatuidade do instante e da intuição do fim” (id., p. 

135). De acordo com um dos mitos correntes envolvendo seu nome, Safo teria saltado do alto 

                                                                 
57 Esse tema é recorrente em Calímaco, conforme podemos observar no Epigrama XII 43: 

Detesto o poema em série: tampouco me agrada o caminho 

que leva muitos (polloùs) a várias direções. 

Odeio também o amado (erómenon) a varejo, não bebo de fonte; 

me aborrece tudo quanto seja público (demosía). 

Lisânias, és um tesouro (kalòs), um tesouro, mas antes de eu dizê-lo 

claramente (saphôs), um eco faz: “É de outro (állos), de outro”. 

Em Asclepíades, também encontramos uma referência a essa temática do amor dividido, como um aspecto 

comum do cotidiano grego, tratado por ele com desembaço no Epigrama V 158: 

Com a bela Hermíone folgava (sunépaizon) eu certa vez; trazia 

ela, ó Páfia, um cinto de variadas flores 

onde estava escrito em letras de ouro: “Ama-me (phílei me) toda, mas 

não te atormentes (lypethêis) se a outro (héteros) eu pertencer (ékhei)”. 

Ou mesmo no Epigrama V 7: 

Três vezes, ó lâmpada, jurou por ti Heracléia, 

quando aqui estava, que viria mas não veio. 

Se deusa és, pune a mentirosa: quando ela em casa folgue (paízei) 

com um amigo (phílon), apaga-te e não dês mais luz. 

Mas não podemos esquecer a versão feminina, nos versos pungentes de Safo, no fragmento 129 LP: 

tu me lançaste no esquecimento (láthan) 

[                                               ] 

ou existe outro (állon) homem 

que a mim tu preferes (phíleistha)? 
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do rochedo de Lêucade para as profundezas do mar, como uma forma de aliviar o seu intenso 

sofrimento motivado pelo desprezo demonstrado a ela pelo jovem Fáon.58 O suposto sucídio 

da poetisa mélica é um tema abordado desde a Antiguidade; Lesky destaca Menandro, poeta 

helenístico, representante da Comédia Nova, como um dos precursores dessa tradição. 

Embora ele tente encontrar a fonte desse mito na própria poesia mélica, tomando o Fragmento 

17 D (413 PMG) de Anacreonte, como uma referência a esse ato, fato do qual discordamos. 

Fontes efetua um levantamento deste mitologema em torno de Safo, apresentando outras 

versões, uma delas, difundida por Campbell, concebe Fáon como um avatar de Adônis (2003, 

p. 139), personagem mitológico de extremada beleza, por quem Afrodite foi apaixonada. Em 

razão do mito envolvendo seu nome, poetas como Calímaco e Cratino associam o herói ao 

vegetal alface, em uma metáfora aos efeitos anafrodisíacos dessa erva. 

Na sua retomada desse mito, Fontes ressalta como mais modernamente, Yourcenar, 

em La couronne et la lyre, atribui a existência de duas Safo, uma poeta, e outra citarista, a 

segunda, no desespero de não sentir seu amor correspondido pelo belo e encantador Fáon, 

lança-se nas águas do mar de Lesbos, Safo reproduziu essa imagem nos seus poemas, 

enquanto os poetas cômicos passaram a associar esse fato à figura da mélica (2003, p. 139). 

Na idealização da vida desse grande mito chamado Safo de Lesbos, a literatura moderna ainda 

utiliza como fonte de inspiração, a imagem do suposto suicídio por amor ao barqueiro Fáon. 

Baudelaire, crítico inveterado dos exageros líricos e elegíacos dos poetas românticos de seu 

tempo, sobretudo os de Hugo, Musset e Sand, faz seu eu lírico prostar-se em vigília para ver 

se o mar devolve o corpo de Safo, no trecho do poema Lesbos destacado por nós para ilustrar 

o seu encantamento pela mélica, atribuindo no verso 14: “E Safo, a Vênus, com razão, inspira 

                                                                 
58 Grimal descreve Fáon como um personagem mítico de Lesbos: “Contava-se que tinha sido um barqueiro velho 

e pobre, sem grande beleza, até o dia em que levou na sua barca a deusa Afrodite, disfarçada de velha, sem lhe 

cobrar a passagem. A deusa deu-lhe em troca um frasquinho, contendo um bálsamo, com que ele ungia 

diariamente o seu corpo. Tornou-se, a partir de então, tão belo que todas as mulheres da ilha se apaixonaram por 

ele e entre elas, de um modo particular, Safo. Dizia-se também que desdenhara do amor de Safo e que ela, para 

esquecer a paixão, se atirara às ondas, do alto da falésia de Lêucade” (2000, p. 165). 
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ciúme!”. Esse poema encontra-se na coletânea Mulheres Malditas separada de As flores do 

mal por decisão judicial, no momento de sua publicação, em 1857: 

 

Pois Lesbos me escolheu entre todos no mundo 

Para cantar de tais donzelas os encantos, 

E cedo eu me iniciei no mistério profundo 

Dos risos dissolutos e dos turvos prantos; 

Pois Lesbos me escolheu entre todos no mundo. 

E desde então do alto da Lêucade eu vigio, 

Qual sentinela de olho atento e indagador, 

Que espreita sem cessar barco, escuna ou navio, 

Cujas formas ao longe o azul faz supor; 

E desde então do alto da Lêucade eu vigio 

Para saber se a onda do mar é meiga e boa, 

E entre os soluços, retinindo no rochedo, 

Enfim trará de volta a Lesbos, que perdoa, 

O cadáver de Safo, a que partiu tão cedo, 

Para sabe se a onda do mar é meiga e boa! 

Desta Safo viril, que foi amante e poeta, 

Mais bela do que Vênus pelas tristes cores! 

(Lesbos v. 41-57) 
 

Para nós, a melhor imagem de Safo é a repassada por Platão, consideramo-o o 

autêntico herdeiro de sua poética erótica, a quem mostra toda sua dedicação na arte de cantar 

o amor, no Epigrama IX 506: 

  

Nove são as Musas, dizem alguns. Quanta negligência! 

Eis aqui a décima: Safo de Lesbos. 
 

A questão pertinente para nós é se ao apresentá-la no presente epigrama como a 

décima Musa, Platão não estaria apontando a sua verdadeira recepção na composição do 

Banquete? Pensar Diotima como Safo talvez pareça um grande delírio, mas nos parece 

tentador, principalmente se nos remetermos ao fragmento 137 LP, por conter uma incipiente 

teoria acerca da relação entre o amor, o belo e o bem, retomado por Platão, ao longo de seus 

diálogos, sobretudo no elogio de Sócrates/Diotima, no Banquete, no qual o personagem 

Sócrates apresenta suas teorias evocando um diálogo entre ele e a sacerdotisa de Mantineia, 
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quando ainda muito jovem. O élenkhos do jovem aprendiz com sua mestre na arte do amor 

segue a mesma estrutura desse suposto diálogo entre Alceu e Safo: 

 

quero dizer-te uma coisa, mas me tolhe 

o pudor (aidós) [ 

                                ... 

fosse, o teu, um desejo (hímeron) por algo nobre (éslon)59 e bom (kálon), 

não te estalassem na língua umas palavras feias (kakón), 

nenhum pudor velaria os teus olhos 

[e o que é certo (dikaío) tu dirias] 

 

3.2.1. ARISTÓTELES E O FRAGMENTO 137 LP 

 

No seu elogio a virtude, na Retórica, Aristóteles postula: “São belas as coisas 

contrárias ao que nos faz corar (aiskhýnontai); pois coramos quando dizemos ou fazemos ou 

nos propomos fazer coisas vergonhosas (aiskhrà). Temos disto um exemplo nos versos de 

Safo e Alceu quando este dizia [...] e Safo lhe respondeu [...]” (I 9 1367a). Na retomada deste 

fragmento, Aristóteles dá-lhe um tratamento diferenciado por pensá-lo sob a forma de um 

diálogo entre Alceu e Safo, atribuindo ao primeiro verso a autoria de Alceu, e aos demais 

como uma resposta prescritiva de Safo ao poeta. A razão para Aristóteles ter feito essa 

associação, talvez provenha do fato de os dois mélicos terem sido contemporâneos, embora 

Safo fosse um pouco mais velha.60 Lesky retoma Page com o propósito de mostrar como esse 

                                                                 
59 Chantraine define esthlós como “belo, bom, nobre”, acentuando que essa expressão até pode se relacionar a 

coisas, para indicar tesouros e riquezas, contudo seu uso restringe-se mais especificamente ao contexto humano, 

tomando o sentido de “bravo, nobre”, podendo também qualificar o espírito. Outro aspecto ressaltado por ele diz 

respeito à conotação moral assumida pela palavra cujo significado supera a amplitude de agathós. A forma éslos 

presente no fragmento aparece em Píndaro, Safo e Alceu (1968, p. 378). 
60 Esse aspecto motiva a alguns intérpretes tomarem o fragmento 121 LP como autobiográfico, reforçando a 

suposição de um suposto envolvimento entre Alceu e Safo, possivelmente, nos moldes da relação entre o amante 

(erastés) e o amado (erómenos), que no amor pederástico representa a oposição entre o mais velho e o mais novo 

(Chantraine, 1968, p. 364), sem dar-se conta de o eu lírico negar-se a assumir o papel da que ama (erastría): 

se tu me queres bem, amigo (phílos), 

escolhe uma cama de mais moça (neóteron): 

não nos consigo imaginar, eu, 

a mais velha (geraitéra), e, juntos (synoíken), nós dois! 

Dover reforça esse aspecto afirmando: “De qualquer forma, não há dúvidas de que alguns dos poemas de Safo se 

dirigem a mulheres na linguagem usada pelos erastai homens com seus eromenoi” (2007, p. 241). 
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suposto diálogo entre eles parece ser reconhecido na Antiguidade, dando como exemplo para 

isso, “o pintor dum vaso do séc V, que põe frente a frente Safo e Alceu em atitude sumamente 

expressiva” (1995, p. 169). Sua hipótese é a de que o pintor e Aristóteles conheciam esses 

versos, e ambos tiveram a mesma interpretação acerca de uma relação amorosa entre os dois 

poetas, embora essa hipótese nos pareça apenas uma visão romanceada a unir os nomes desses 

grandes representantes da mélica grega arcaica. 

Fontes retoma a pintura do vaso de figura vermelha, no qual os dois poetas são 

representados frente a frente, com o bárbito e o plectro nas mãos, argumentando: “a expressão 

do rosto de Safo indica severidade, e o homem inclina a cabeça: para significar o aidós – o 

pudor – de uma pessoa que está corando ao pronunciar algumas palavras indecentes? Está 

envergonhado com a resposta de Safo?” (2003, p. 129). O encantamento provocado pela cena 

em questão, longe de lhe dissipar as dúvidas, parece renová-las, teria sido Alceu de fato 

apaixonado por Safo? Ou este enamoramento não passaria de um mito atribuído pela tradição, 

como o desejo de Anacreonte por Safo,61 e o fragmento 137 seria na íntegra obra de Safo 

como defende o escoliasta da Retórica? Ou talvez fosse mais tentador aceitar ficticiamente 

essa hipótese, reiterando o argumento de Lesky, de que o fragmento 384 LP de Alceu, “Safo 

coroada de violetas, pura (ágna), sorriso de mel” poderia muito bem preceder o fragmento 

137 LP de Safo? A possibilidade até seria bem tentadora, para Fontes, se a autoria deste 

fragmento não fosse imputada a outro poeta. Já Lesky chama a atenção para o fato de nesse 

                                                                 
61 Dover aponta como no fragmento 358 PMG, Anacreonte canta o seu desejo por uma menina, apaixonada por 

outra bem-amada (paidiká) (2007, p. 252), supostamente Safo: 

O amor (Éros) dos cabelos de ouro (khrysokómes) 

lança-me a bola vermelha 

e quer que eu jogue com a moça 

das sandálias coloridas. 

Mas a jovem — que é de Lesbos, 

a bem construída — faz pouco 

de meus cabelos já brancos 

e olha ardente para outra (állen). 
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fragmento o nome de Safo ser grafado como Sápphoi62 e não Psápphoi, segundo a tradição 

(1995, p. 169), como se este tivesse sido escrito em um período posterior ao que viveu Alceu.  

Retornando ao fragmento em questão (137 LP) citado por Aristóteles na Retórica, no 

qual sustenta uma conversa imaginária entre Alceu e Safo, movido talvez por uma das 

maiores ficções da Antiguidade, na qual parecia comum confundir a pessoa de Safo com o 

próprio objeto de seus poemas, principalmente nas alusões aos versos do epigrama 137 LP, ou 

mesmo ao 121 LP tornados pela tradição como os principais responsáveis por uma suposta 

relação erótica envolvendo os nomes da mulher madura Safo e do homem jovem Alceu, tema 

ainda recorrente na época em que viveu Aristóteles. A retomada deste fragmento pelo filósofo 

ocorre em meio à demonstração de natureza moral acerca da virtude e do vício, do belo e do 

disforme. Sua análise envolve tanto o elogio e a censura como o sentido geral e as diversas 

partes da virtude, definindo-a do seguinte modo:  

 

Tudo o que produz a virtude (aretês) é necessariamente belo (kalá), disto não há que 

duvidar, – porque tudo isto tende para a virtude –, do mesmo modo que tudo quanto 

procede da virtude, – pois neste último caso temos os sinais (semeía) e as obras 

(érga) da virtude (I 9 1366b).  

 

Os sinais e as obras formam os caracteres morais da virtude, devendo encontrar-se 

integrados entre si. A determinação da beleza de uma ação só pode ser considerada virtuosa, 

se trouxer nela sinais e obras de virtude. No caso específico do fragmento, o pudor do suposto 

Alceu seria resultante de suas ações por estarem direcionadas, segundo a afirmação da 

personagem Safo, para um tipo de desejo nem belo, nem bom. Essa afirmação serve de 

subsídio para Aristóteles sustentar o argumento implícito no fragmento, uma ação bela não 

causa pudor, pois as ações praticadas por cada uma das partes da virtude,63 quando executadas 

corretamente refletem sinais de beleza. 

                                                                 
62 Platão e Aristóteles também grafam o nome da mélica como Sapphó, segundo o uso de suas épocas. 
63 Em Retórica I 9 1366b ele enumera as virtudes do seguinte modo: justiça (dikaiosýne), coragem (andreía), 

temperança (sophrosýne), magnificência (megaloprepeía), magnanimidade (megalopsykhía), liberalidade 
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No caso do epigrama 137 LP, o pudor seria a consequência de uma ação irrefletida, 

ou do influxo das paixões sobre o amante, portanto, não lhe parece oportuno designar o pudor 

nem qualquer outra paixão, pelos mesmos qualificativos dados à excelência moral. O ser belo, 

bom ou nobre, é para ele, fruto da escolha acertada de alguém e não o reflexo de seus 

sentimentos. Esses elementos aparecem bem delimitados na Ética a Nicômaco, no qual define 

a virtude64 do homem como uma disposição de caráter “que o torna bom e que o faz 

desempenhar bem a sua função” (II 6 1106a). Para o Estagirita, somente o homem de “caráter 

firme (bebaíos) e imutável (ametakinétos)” (II 4 1105a) encontra-se apto a praticar ações 

(práttein) consideradas justas (díkaia) e temperantes (sophróna). Toda ação praticada de 

forma justa e temperante é boa, não podendo jamais ser confundida com uma paixão: 

 

Ora, nem as virtudes (aretaì) nem os vícios (kakíai) são paixões (páthe), porque 

ninguém nos chama bons (spoudaîoi) ou maus (phaûlou) devido às nossas paixões, e 

sim devido às nossas virtudes ou vícios, e porque não somos louvados 

(epainoúmetha) nem censurados (psegómetha) por causa de nossas paixões (o 

homem que sente medo ou cólera não é louvado, nem é censurado o que 

simplesmente se encoleriza, mas sim o que se encoleriza de certo modo); mas pelas 

nossas virtudes  e vícios somos efetivamente louvados  e censurados  (II 5 1105b-

1106a). 

 

Aristóteles introduz o fragmento 137 LP de Safo no seu discurso acerca das virtudes, 

na Retórica, com o propósito de firmá-lo como um bom exemplo para a abordagem acerca do 

pudor. A questão para nós é se esse pudor (aidós) não resguardaria o mesmo princípio, 

contido na imagem heraclitiana da natureza (phýsis), ou do próprio discurso (lógos) como um 

elemento que ama esconder-se? Ou o amante tomado pelo pudor se sentiria indigno por seu 

desejo de encontrar-se direcionado meramente para os apetites? Mas se o desejo é inato, como 

                                                                                                                                                                                                        
(eleutheriótes), prudência (phrónesis), sabedoria (sophía). Em Ética a Nicômaco II 5 1105b-9 1109b, ele aborda 

as diversas virtudes, relacionado-as com seus contrários, os vícios. 
64 Na sua tentativa de definir a virtude (areté), na Ética a Nicômaco, Aristóteles delimita três espécies de coisas 

existentes na alma, as paixões, as faculdades e as disposições de caráter: 

Por paixões (páthe) entendo os apetites (epithymían), a cólera (orgèn), o medo (phóbon), a audácia (thársos), a inveja 

(phthónon), a alegria (kharàn), a amizade (philían), o ódio (mîsos), o desejo (póthon), a emulação (zêlon), a compaixão 

(éleon), e em geral os sentimentos que são acompanhados de prazer (hedonà) ou dor (lýpe); por faculdades (dynámeis), as 

coisas em virtude das quais se diz que somos capazes de sentir tudo isso, ou seja, de nos irarmos, de magoar-nos ou de 

compadecer-nos; por disposições de caráter (éxeis), as coisas em virtude das quais nossa posição com referência às 

paixões é boa ou má (II 5 1105b). 
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poderia ele envergonhar-se? Talvez por Safo postular valores da ordem do belo e do bem 

nesse poema, como em tantos outros, vem justamente reforçar nossa pressuposição acerca da 

existência de uma forte presença da poesia mélica safiana na construção do discurso erótico 

platônico. 

 

3.2.2. A HERANÇA DO LOGOS SAFIANO 

 

A recepção da linguagem erótico-amorosa de Safo, na formulação teórica da prosa 

filosófica de Platão aparece no discurso de seus personagens, em vários momentos de seus 

diálogos, uma evidência plausível da tese sustentada por nós, encontra-se na fala de Sócrates, 

no diálogo Fedro, quando ele recrimina a retórica ostentosa de Lísias, por ser impecável do 

ponto de vista formal, contudo precária na sua exposição de ideias. Em meio a essa crítica, 

Sócrates afirma já ter ouvido antes algo dessa natureza, contudo com maior beleza; 

perguntado sobre quem seriam esses mestres do discurso amoroso, responde ao jovem Fedro: 

 

Assim, de pronto, não saberei dizer. Mas, é certeza, tê-lo ouvido de alguém, fosse da 

bela (tês kalês) Safo ou do sábio (toû sophoû) Anacreonte ou de qualquer outro 

prosador (syngraphéon). E, por que me exprimo dessa maneira? Por pressentir o 

peito transbordando-me, divino Fedro, da convicção de poder concorrer com uma 

peça diferente e não ficar por baixo. Sei muito bem que não se trata de lucubrações 

próprias, pois tenho plena consciência de minha ignorância, no entanto, remanesce a 

possibilidade, quero crer, de me ter enchido pelos ouvidos em fontes estrangeiras, 

como um vaso; mas, de pura estupidez, cheguei a esquecer em que circunstância 

isso se deu e de quem ouvi tais coisas (235c-d).65 

 

Sócrates, o amigo dos discursos (philológoi), como ele próprio se define, não apenas 

reconhece a beleza dos versos de Safo e Anacreonte, como incorpora um procedimento 

próprio dos poetas e dos adivinhos mostrando-se para o poeta trágico do Banquete como um 

ser inspirado. À semelhança de Ion, o rapsodo inspirado (enthousiastés) por Homero, Sócrates 

                                                                 
65 Para efeito de citação do Fedro utilizaremos a tradução de Carlos Alberto Nunes, cotejada com a tradução de 

Luc Brisson editada pela GF-Flammarion. 
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talvez esteja tomado, no Fedro e no Banquete, pela beleza dos versos de sua décima Musa, 

Safo de Lesbos, sábia como Diotima nas coisas concernentes ao amor. Ou talvez ainda pelo 

de Anacreonte, ou qualquer outro poeta mélico. A nosso ver, na recepção dos fragmentos 

amorosos de Safo, o filósofo ressignifica as noções de amor, desejo e prazer, temas 

predominantes na poesia mélica. Sua escrita refinada traz as marcas dessa influência, através 

do uso de um extenso vocabulário das paixões, tal como encontramos nos epigramas eróticos 

imputados a sua autoria, mas também nos discursos de Sócrates sobre o amor do Fedro 

realizados em um cenário propício à discussão acerca do amor e da beleza, à sombra do velho 

plátano, às margens do rio que circunda Atenas (230b-c). Envolvido talvez, pela beleza do 

lugar, ou pela de Fedro, Sócrates inicia o seu primeiro discurso sobre o amor fazendo uma 

evocação às Musas (237a), a exemplo de um poeta em estado de inspiração (enthousiamós); 

terminado o ritual ele começa a contar um mito: 

 

Era uma vez um mancebo (paî), ou melhor, um adolescente (meirakískos) de 

extrema beleza (kalós), que vivia rodeado de admiradores (erastaì). Entre estes um 

havia mais esperto do que os outros, o qual, dado que não estivesse menos 

apaixonado (erôn) que os demais, convenceu (epeipeíkei) o jovem (paîda) de que 

não sentia por ele a menor inclinação (eróie) e, de uma feita, empenhado em 

conquistá-lo, procurou demonstrar-lhe que, de preferência, ele deveria favorecer 

(kharízesthai) quem não lhe tivesse amor (mè erônti), não seus apaixonados 

(erôntos) (237b). 

 

A linguagem utilizada por Sócrates no relato do Fedro é própria do jogo erótico entre 

o mais velho (erastés) e o mais novo (erómenos) em uma relação homoerótica, retomando a 

querela já trabalhada no elogio de Pausânias, no Banquete, “se deve o bem-amado 

decentemente aquiescer ao amante (ei méllei kalôs kharieîsthai erastêi paidiká)” (184b), e 

retomada, posteriormente, no Filebo. 
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3.2.3. O DUALISMO 

 

No Banquete, a solução encontrada por Pausânias é conciliar (symbaleîn) ordens 

distintas de amores, “a do amor aos jovens (paiderastían) e a do amor ao saber (philosophían) 

e às demais virtudes (aretén)” (184d), pois somente nesse estreitamento é possível considerar-

se belo o amado aquiescer ao amante. Através do elogio de Pausânias, Platão introduz um 

elemento não apontado em nenhuma passagem do elogio de Fedro, a possibilidade de éros ser 

pensado dualmente, tal como fica definido na sua crítica ao discurso (lógos) do mitógrafo, 

pelo seu modo prescritivo de realizar o elogio (enkomiázein) a Eros: 

 

Tentarei eu, portanto, corrigir este senão e primeiro dizer qual o Amor (Érota) que 

se deve elogiar (epaineîn), depois farei um elogio digno do deus (epeita epainésai 

axíous toû theoû). Todos, com efeito, sabemos que sem o Amor não há Afrodite. Se, 

portanto, uma só fosse esta, um só seria o Amor; como porém são duas, é forçoso 

que dois também sejam os Amores (180d). 

 

A dualidade de Afrodites, e consequentemente de Eros, propostas por Pausânias, 

aponta para uma perspectiva dualista e mecanicista do desejo e do prazer, portanto, 

inteiramente distinta da de Diotima, centrada na noção de daímon, delimitado como um ser-

entre dimensões diversas de desejo, comportando uma disposição aproximada a da República 

IX, sustentada em uma estrutura tripartite, na qual predomina três tipos de desejos e prazeres 

associados a eles, que devem ser avaliados caso a caso, pois cada um deles corresponde a uma 

determinada classe de homens: o amigo da sabedoria (philósophos), no qual predomina a 

dimensão intelectiva (logistikón); o amigo das honras (philóthymos), movido pela dimensão 

impulsiva (thymetikón) e o amigo do lucro (philokerdés), tiranizado pela dimensão desejante 

(epithymetikón) (IX 582a-583a), no entanto essas dimensões funcionam articuladas entre si e 

não separadas como se no filósofo não houvesse desejos ou prazeres de outra natureza, senão 

o intelectivo, tese da qual discordamos e sustentaremos ao longo de nosso discurso.  
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Por agora, interessa-se determinar que o psiquismo do homem não é dual como 

aparece projetado na encenação do elogio de Pausânias, no Banquete. A proposta de Diotima 

vem justamente absorver a de Pausânias, permitindo-se ir além ao introduzir um terceiro 

elemento, no qual éros não é nem bom nem mau, nem belo nem feio, tornando-se o elemento 

mediador entre ordens distintas de seres, bondade e não-bondade, beleza e não-beleza. A 

tensão estabelecida por Pausânias entre a esfera do bom e do mau desejo leva Platão a 

reestruturar a natureza do psiquismo, afastando-se do dualismo corpo e alma para pensá-lo 

composto por múltiplas dimensões, as quais envolvem não apenas a cadeia de afecções, mas 

contigamente os planos epistemológico, ético e político. Pessanha delimita o conflito 

instaurado na natureza do filósofo, nos seguintes moldes: 

 

De um lado, o desejo enquanto aspiração, enquanto anelo, a remeter a alma, 

ascensionalmente, na direção de sua condição originária; de outro lado, o desejo 

enquanto apetite, que crava a alma no corpo, prendendo-a à horizontalidade da 

mediatez, do factual, do empírico. O primeiro é impulso de liberação, o segundo 

aprisiona. O primeiro, é nostálgico anseio de retorno à incorporeidade pura, 

apontando para alhures; o segundo persegue vorazmente, na sofreguidão do 

corpóreo, o aqui e o agora (PESSANHA, 1990, p. 91). 

 

A nosso ver, o jogo entre potências de natureza distintas presente na escrita 

platônica, em momento algum representa um antagonismo entre o desejo do corpo e o da 

alma, como concebem as leituras preconceituosas acerca de nosso filósofo, como a de 

Leopardi sob a influência de Nietzsche, para quem a busca da verdade em Platão representaria 

de fato, o abandono do corpo e das paixões (1996, p. 439). Para nós, a abordagem acerca do 

desejo e do prazer a partir da natureza de cada homem é o modo encontrado por Platão para 

articular no seu discurso as múltiplas dimensões de desejo. Por outro lado, a associação 

parece delimitar a distinção do filósofo como aquele que consegue mediar as diversas 

dimensões, sem se deixar escravizar por nenhuma das estrutras desejantes do psiquismo. 
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Consideramos ainda que ao discernir o objeto específico de cada uma dessas 

dimensões, Platão ressignifica a noção de desejo, passando a valorizar na prática do filósofo o 

prazer proporcionado por um belo discurso. O redirecionamento do desejo não representa o 

dilaceramento da dimensão apetitiva, como parece pensar Nietzsche, um de seus mais 

ferrenhos críticos. A ascese amorosa de Diotima, a nosso ver, não gera uma espécie de 

“dialética negativa”, como pretendem seus opositores, que passam a refutá-lo como o inimigo 

mais ferrenho dos sentidos. Sob o estereótipo da negação dos sentidos, a ascese erótico-

dialética do Banquete, estranhamente passa a ser pensada como o eixo divisor entre duas 

ordens distintas de desejos quando na verdade elas são complementares, na sua absurda 

incompletude, seja da presença do outro, como atesta o elogio de Aristófanes, seja da ausência 

de saber, como atesta o elogio de Sócrates, na sua caracterização de éros como daímon. 

Mas retornemos à concepção dualista do elogio de Pausânias, na qual a cadeia de 

afecções aparece sustentada em duas estruturas; primeiro, a fixação de duas ordens de amor 

(éros), o amor de natureza masculina representado por Eros e o amor de natureza feminina 

representado por Afrodite, pelo fato de ambos serem considerados, para a tradição, deuses do 

amor. Segundo, justamente a grande novidade introduzida pelo retórico, as duas divindades 

do amor são seres duplos, e cada uma dessas potências divinas dedicadas ao amor, possui 

naturezas distintas entre si, o amor celeste (ouranós), independente de ser Afrodite ou Eros, 

representaria o bom amor e o amor vulgar (pándemos) o mau amor. Atrai-nos ainda a 

possibilidade de pensarmos esse arcabouço inicial do elogio de Pausânias, marcado pela 

possibilidade de éros ser pensado não como um deus, mas como uma potência (dýnamis). A 

dualidade introduzida por Pausânias, apesar de se distanciar da imagem de Eros associada a 

um deus, como no elogio de Fedro, no entanto ainda não é suficiente para explorar e esgotar 

toda a complexidade do amor, como Diotima o vem fazer posteriormente. 
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Para Dover, o discurso predominante no segundo elogio a Eros do Banquete, 

sustenta-se na prevalência do amor de natureza homoerótica, “inclusive porque Pausânias era 

uma pessoa concreta e real, cuja disposição, podemos acreditar, era mais exclusivamente 

homossexual do que era comum no mundo grego” (2007, p. 29). Na verdade, o autor reforça 

esse aspecto pensando no célebre envolvimento entre o retórico e Agaton, alvo de críticas na 

época, sobretudo dos poetas cômicos, dentre eles Aristófanes, presente na encenação do 

banquete (sympósion) na casa de Agaton, por fugir aos padrões de convenção vingentes na 

pederastia (paiderastía) grega. Talvez essa seja a verdadeira razão de Platão colocar em cena 

um personagem falando das regras válidas nas práticas amorosas entre o amante mais velho 

(erastés) e o amado mais novo (erómenos), situando essas leis (nomoi) sob um contexto ético, 

como ressalta Pausânias: 

 

Toda ação (prâxis), com efeito, é assim que se apresenta: em si mesma, enquanto 

simplesmente praticada, nem é bela nem feia (oúte kalè oúte aiskhrá). Por exemplo, 

o que agora nós fazemos, beber, cantar, conversar, nada disso em si é belo, mas é na 

ação, na maneira como é feito, que resulta como tal; o que é bela e corretamente 

(orthôs) feito fica belo; e o que não é fica feio. Assim é que o amar (erân) e o Amor 

(Eros) não é todo ele belo (kalòs) e digno (áxios) de ser louvado (enkhomiázesthai), 

mas apenas o que leva a amar belamente (180e-181a). 

 

Na instituição de leis especificas para reger as relações entre o erastés e o erómenos, 

o elogio de Pausânias, diferentemente do de Fedro, abre-se para uma perspectiva de natureza 

filosófica. Segundo, justamente a grande novidade introduzida pelo retórico, as duas 

divindades do amor são seres duplos, e cada uma delas possui naturezas e potencialidades 

distintas entre si, agrupadas por um lado, sob a perspectiva de um bom amor, o celeste 

(ouranós), e por outro, o mau amor, o vulgar (pándemos), independente de encontrar-se 

relacionado a Afrodite ou Eros. Sob esse aspecto, a restrição de Pausânias ao elogio do 

mitógrafo parece correta, mas de modo similar a Fedro, sua tentativa de definir o amor 

também não dá certo, ele apenas consegue delimitar o amor a partir de uma representação 
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dualista e ineficaz, pois no contexto platônico, o amor é bom e não neutro, abstrato, 

assexuado, insensível, mesmo que tenha que ser bem direcionado, educado, como nos passos 

da ascese de Diotima. Na composição do Banquete, o elogio de Pausânias distingue-se do de 

Fedro pelo fato de esboçar a representação de um tipo de amor voltado para o saber, elemento 

a ser retomado nos elogios posteriores, a ambiguidade da potência amorosa proposta nele, na 

verdade parece conduzir o leitor em uma espécie de ritual preparatório para o elogio de 

Sócrates/Diotima, no qual a temática acerca do amor será explorada com rigor e precisão. 

 

3.2.4. O EROTISMO 

 

O discurso erótico platônico não se restringe exclusivamente ao Banquete, se nos 

remetermos ao Fédon,66 na passagem em que o erastés Sócrates, em um rompante amoroso, 

brinca com os cabelos do belo e jovem (neanískos) Fédon, carente do ardor de sua juventude e 

de sua beleza, com o mesmo prazer (hedoné) e dor (lýpe), com os quais se entrega à filosofia 

(89a-c), veremos como ela confirma nossa tese de que Platão sustenta, na figura de Sócrates, a 

predominância de dois tipos de prazeres, atuando concomitantemente, sem que um anule o 

outro. O cenário da passagem do Fédon em questão é marcado pela discussão de Símias e 

Cebes com Sócrates, acerca da proposição do último, de que somente a alma do filósofo 

ultrapassa a natureza apetitiva do corpo e, como Penélope no seu tear, “segue na via do 

raciocínio (logismós) para jamais a abandonar e contempla o que é verdadeiro, divino e não 

sujeito às contingências da opinião (adóxastos)” (84a). A narrativa de Fédon é marcada pela 

admiração e pelo espanto com a habilidade de Sócrates em lidar com os jovens, aceitando 

                                                                 
66 Para efeito de citação do Fédon utilizaremos a tradução de Maria Teresa Schiappa de Azevedo editada pela 

UNB, devidamente cotejada com a tradução de Monique Dixsaut editada pela GF-Flammarion. 
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prazerosamente as suas objeções, mas ao mesmo tempo reconduzindo-as para um novo exame 

dialético, como Fédon relata a Equécrates: 

 

F: Eu estava por acaso sentado num tamborete, à sua direita, encostado ao leito; ele, 

portanto, bastante mais alto do que eu. Começou então a me acariciar a cabeça e 

prende entre as mãos todas as mechas de cabelos que me caem até o pescoço 

(sempre que havia ocasião, não deixava de brincar com minha cabeleira). 

S: É portanto amanhã, Fédon, que irás cortar estes belos cabelos? 

F: Assim parece, Sócrates – respondi. 

S: Mas não; pelo menos, se me deres crédito... 

F: Que há então? – indaguei 

S: É que hoje mesmo cortarei os meus cabelos e tu os teus – volveu –, se de fato o 

nosso argumento (lógos) acabar por morrer sem que nos seja possível ressuscitá-lo 

(anabiósasthai)! Por minha parte, se estivesse no teu lugar e um argumento me 

escapasse assim das mãos, eu faria, a exemplo dos argivos, promessa de não mais 

usar cabelos compridos, sem primeiro voltar à liça e derrotar as objeções (lógon) de 

Símias e de Cebes. 

F: Porém – lembrei, diz-se que para dois nem mesmo Héracles chegou... 

S: Mas aqui me tens – redarguiu –, o Iolau que poderás chamar em teu auxílio 

enquanto é dia... 

F: De acordo – disse eu. – Mas, no meu caso, não é Héracles que chama por Iolau e 

sim Iolau que chama por Héracles! (89a-c). 

 

O contexto da imagem visual do Fédon é evocado por Mann em Morte em Veneza,67 

sendo retomado magistralmente por Visconti no filme de título homônimo. O cineasta italiano 

resgata a cena na qual Sócrates, associando a morte (thánatos)68 à função catártica da 

filosofia,69 se permite tocar nos cabelos de Fédon, o seu ato envolve a mescla entre dimensões 

distintas de prazer, envolvendo os apetites, o impulso e a reflexão (59a, 84a), o seu 

atordoamento diante do belo jovem, talvez seja da mesma natureza do desejo enigmático que 

acomete Aschenbach ao contemplar “o Belo diante dos olhos” (p. 35), na figura do jovem 

Tadzio. 

                                                                 
67 A obra de Thomas Mann foi publicada pela primeira vez no jornal literário alemão Die neue Rundschau, em 

1912; já o filme de Luchino Visconti, em 1971, na Itália. Edições de referência: MANN, Thomas. Der Tod in 

Venedig. Frankfurt am Main und Hamburg: Fischer Bücherei (1954) 1966. MANN, Thomas. Morte em Veneza. 

Trad. Eloísa Ferreira Araújo Silva. São Paulo: Folha de São Paulo, 2003. 
68 Tomando como modelo o processo de purificação na tradição, Sócrates perguntará a Símias: “O que 

chamamos morte (thánatos) não é a libertação (lýsis) e a separação (khorismòs) da alma (psykhês) relativamente 

ao corpo (sômato)?” (Fédon 67d). 
69 O processo de purificação (kátharsis) do filósofo não efetua a separação da alma do corpo físico, mas de 

qualquer corpo que faça obstáculo ao pensamento, impedindo-o de se exercer livremente (67d). 
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A importância do gesto de Sócrates para Morte em Veneza fortalece-se no resgate 

sutil da analogia entre o caráter dos personagens de Mann e Platão. Diante da visão da “figura 

do adolescente, já tão expressiva só por sua beleza” (p. 41), Aschenbach, com o mesmo gesto 

instintivo de Sócrates, no Fédon, e tão sublimemente captado pelas lentes de Visconti, “quer 

afagar sua cabeça” (p. 60). Extasiado pela “plenitude da perfeição juvenil” (p. 56) do corpo 

distendido do “belo rapaz” (p. 40), o escritor, a exemplo do filósofo grego, que supera o 

prazer inato dos sentidos fazendo filosofia, sente despertar em seu espírito reflexões de 

natureza estética. Contudo, se ultrapassarmos as imagens meramente visuais do diálogo entre 

Sócrates e Fédon, encontraremos, no trecho supracitado do Fédon, uma defesa da filosofia 

construída de modo similar à do Fedro, no qual Platão defende os discursos filosóficos como 

os únicos 

 

que servem de ensinamento (didaskoménois), que são pronunciados para instruir 

(mathéseos) e que são na realidade escritos na alma (graphoménois en psykhê|) onde 

eles falam do justo (dikaíon), do belo (kalôn) e do bem (agathôn), sendo os únicos a 

comportar clareza e perfeição e a merecer serem levados a sério (278a).  

 

A determinação do discurso filosófico como um discurso superior e, portanto, capaz 

de levar seu portador ao conhecimento da verdade, nos permite entender mais 

satisfatoriamente a dimensão da alegoria do Fédon, no qual Sócrates retoma essa questão, ao 

propor ao neanískos, como medida de punição, caso seus argumentos não se inscrevam 

corretamente na alma de seus interlocutores, o corte imediato de seus cabelos. No entanto, a 

proposição socrática apresenta-se sob o aspecto de uma condição, a possibilidade latente (em 

todo o diálogo) de sua morte representar, metaforicamente, a morte do argumento filosófico. 

Contudo, o próprio Sócrates não se mostra convencido disso, incumbindo Fédon de rever seus 

argumentos, com o devido cuidado de não deixá-los morrer, sem antes tentar “ressuscitá-los” 

contra os argumentos de Símias e Cebes. A apreensão de Sócrates revela o propósito de 

Platão em marcar a distinção, neste momento do diálogo, entre o discurso epidítico dos 
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discípulos do pitagórico Filolau e o discurso apodítico de Sócrates, cujos argumentos são 

marcados, por um lado pela imprecisão, por outro pela coerência. A justificativa é sustentada 

pelo contraponto que envolve toda a obra de Platão, a oposição entre o discurso do filósofo e 

o daquele que 

 

não possui nada de mais precioso a não ser o que ele tem composto ou escrito, 

passando horas a dar voltas no sentido de cima para baixo, e a colar os pedaços uns 

nos outros ou a suprimí-los, não é a este que sem dúvida terias o direito de 

homenagear com o nome de poeta (poietèn), fazedor de discurso (lógon syngraphéa) 

ou autor dos textos da lei (nomográphon prosereîs) (Fedro 278d-e).  

 

Para Platão, independente de quem seja o antagonista do filósofo (poeta, sofista, 

retórico, político), o confronto dialético sempre colocará, de um lado, o discurso vazio de 

conteúdo e afastado da verdade, e do outro, o discurso rigoroso e verdadeiro, o único capaz de 

ser eternizado, pois construído com o justo conhecimento, enquanto o primeiro, por não 

ultrapassar os limites da imagem, jamais atingirá o conhecimento do inteligível. Se 

retornarmos à cena evocada em Morte em Veneza veremos como Mann retoma ainda, a 

relação inscrita na civilização grega entre éros e thánatos, no qual o gesto impulsivo de 

Sócrates, o mesmo que Aschenbach deseja veementemente recuperar, aponta em direção a um 

éros marcado, determinantemente, pela presença de thánatos. Esse éros purificador encontra 

na morte, a sua própria sublimidade, representado na linguagem platônica do Fédon, pelo 

ressuscitamento, fortalecido, do discurso verdadeiro em oposição ao discurso falso. Nossa 

retomada do Fédon se insere em nossa proposta de mostrar a eroticidade do discurso 

platônico na definição da imagem do filósofo. 

 

3.2.5. A PRESENÇA DE SAFO 
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Mas retornemos a nossa questão. A nosso ver, a melhor representação da presença de 

Safo na contrução do lógos erótico platônico é o Banquete, por encontrarmos nele o resgate 

das imagens de éros fixadas pela tradição, através dos mais diversos elogios, para ao final 

dessa sequência mostrar Sócrates e Diotima, na ficção do diálogo, como exímios mestres da 

arte amorosa, justamente o atributo identificador de Safo. Nossa proposição da existência de 

certa paridade entre Safo e Platão, motivando-nos a pensar a figura polêmica de Diotima70 

como a evocação da própria mélica de Lesbos, deu-se a partir do confronto entre o discurso 

erótico de ambos. Para nós, alguns estereótipos apregoados pela tradição a Safo e a Platão, 

longe de separá-los passam a uni-los. O primeiro deles diz respeito ao fato de ambos terem 

fundado uma escola para ensinar os seus princípios, os dele, os filosóficos, os dela, nem 

sempre marcados por um consenso: 

 

Alguns acreditam tratar-se de um grupo reunido para fins didáticos – Safo seria a 

professora de música, de poesia e de outras prendas que ensinava meninas em fase 

preparatória para a vida adulta, ou seja, para o casamento; outros acreditam na 

função de iniciação sexual do grupo comandado pela poeta, e outros, ainda, crêem 

na função ritualística relacionada ao culto de Afrodite (Ragusa, 2005, p. 42). 

 

                                                                 
70 A existência real ou imaginária de Diotima, a mulher de Mantineia, personagem do Banquete, de quem 

Sócrates alega ter recebido os ensinamentos sobre o amor é constantemente retomada pelos intérpretes desse 

diálogo, Dover aborda a questão do seguinte modo: 

“Diotima” é um nome de mulher autêntico da Grécia (e “Diotimo” um nome masculino muito comum). Exceto o 

Banquete, não conhecemos nenhuma outra fonte que fale a respeito de uma mulher de Mantineia, especialista em assuntos 

religiosos, chamada Diotima, e de qualquer maneira é pouco provável que qualquer pessoa tenha ensinado a Sócrates uma 

doutrina que, segundo Aristóteles, era especificamente platônica – e não socrática. O motivo que levou Platão a colocar 

esta exposição sobre eros na boca de uma mulher não é muito claro. Talvez ele desejasse dissipar qualquer dúvida acerca 

do desinteresse da explicação da paiderastia contida neste discurso, ao contrário de seu elogio no discurso de Pausânias 

(2007, p. 223, nota 11). 

Discordando de Dover propomos que o fato de Platão utilizar, no Banquete, o nome de um personagem fictício, 

fortalece nossa conjectura de o filósofo resgatar, por meio da figura da sacerdotisa de Mantineia, a presença do 

discurso erótico-amoroso da mélica de Lesbos. O fato de não utilizar seu nome, para nós, talvez se restrinja aos 

inúmeros mitos atribuídos a Safo, dentre eles o de que ensinaria às meninas de Lesbos “técnicas sexuais” (Dover, 

2007, p. 241). Embora nossa hipótese possa parecer absurda, somo tentados a considerar que o fato de Platão 

preferir atribuir a origem de seu discurso sobre o amor (erotikós lógos) a Diotima e não a Safo, é no sentido de 

dissociar a imagem da mélica ao amor de natureza sensualista, quando na construção da fala desse personagem, 

o filósofo pleiteia outro sentido para éros, agora de natureza intelectiva, por ser a representação de “um passo em 

direção ao Ser” (id., p. 225), e não meramente intuitiva, como o amor cantado por Safo, embora em alguns de 

seus poemas encontremos certa conotação moral, sendo justamente esse o princípio em comum entre Platão e 

Safo a ser sustentado por nós, sem esquecer a natureza do éros tratado por ambos, cujos discursos revelam 

“fortes desejos e emoções homossexuais” (id., p. 28), possivelmente por essas afecções serem consideradas 

perfeitamente normais na Grécia onde viveram. 
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A reunião desses elementos reforça a imagem de Safo, desde a Antiguidade, como a 

grande especialista nas coisas do amor, e por contraposição, a de Platão como aquele que 

rejeita o desejo do corpo, tese da qual discordamos. Rebatendo os estigmas envolvendo a vida 

e a obra dos dois intelectuais gregos, defendemos que o intenso teor erótico-amoroso de suas 

escritas não pode ser confundido, em se tratando da mélica como a expressão de seu mais 

profundo sentimento, pois concordamos com Tsagarakis, para quem “o caráter de Safo e de 

sua vida privada não pode ser julgado a partir de sua poesia” (1977, p. 81-82). A razão de 

frequente equívoco, mesmo na atualidade, talvez seja o fato de ela incluir seu próprio nome 

no célebre Hino a Afrodite, no qual o personagem de seu canto implora a deusa do Amor, para 

esta lhe conceder o amor de alguém. O curioso na formulação de Safo, na “única canção 

integralmente preservada no tratado Sobre o arranjo das palavras, de Dioniso de 

Halicarnasso” (Ragusa, 2011, p. 75), é o modo como ela utiliza um recurso amplamente 

retomado por Platão, no Banquete, a inserção de múltiplas vozes e discursos na sequência de 

elogios a éros. No aparecer da voz de Afrodite mesclada à súplica apaixonada de sua 

interlocutora, o nome de Safo é evocado, gerando as mais desencontradas interpretações71 

acerca desse trecho do Fragmento 1 LP de Safo:72 

 

De flóreo manto furta-cor (poikilóthron), ó imortal (athanát’) Afrodite, 

filha de Zeus, tecelã de ardis (dolóploke), suplico-te (líssomaí): 

não me domes (dámna) com angústias (ásaisi) e náuseas (aníaisi), 

veneranda (pótnia), o coração (thýmon), 

mas para cá vem, se já outrora –  

a minha voz ouvindo de longe – me 

atendeste, e de teu pai deixando a casa 

áurea a carruagem 

atrelando vieste. E belos te conduziram 

                                                                 
71 Fontes retoma algumas dessas explicações no sentido de tentar encontrar um fundamento mais plausível para a 

inserção da palavra da deusa no contexto do poema: “Na vertigem da agonia, a Suplicante invoca Afrodite, e os 

especialistas divergem sobre a interpretação dessa verdadeira teofania ocorrendo no interior do poema: um 

artifício de estilo? Um sonho? Estaria a poeta evocando uma imagem sagrada, num santuário? Só 

compreendemos que, no passado, a divindade já ouvira seus gritos, em circunstâncias parecidas, e, atrelando o 

carro com pardais – aves lascivas e fecundas, símbolos do ímpeto vital –, desceu do céu, girou em torno da Terra 

sombria e dirigiu à mulher amorosa palavras diretas e simples” (2003, p. 173). A nosso ver, Fontes esquece um 

aspecto fundamental, Afrodite convida aquela que a evoca, a quem ela chama por Safo, para ser sua aliada, nas 

tramas tecidas por ela, para unir ou separar os amantes do canto entoado pela poeta de Lesbos. 
72 A tradução utilizada por nós é a de Ragusa, editada pela Hedra. 
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velozes pardais em torno da terra negra –  

rápidas asas turbilhonando, céu abaixo e 

pelo meio do éter. 

De pronto chegaram. E tu, ó venturosa (mákaira), 

sorrindo em tua imortal face, 

indagaste por que de novo sofro (pépontha) e por que 

de novo te invoco (kálemmi), 

e o que mais quero que em aconteça em meu 

desvairado coração (mainólai thýmoi). “Quem de novo devo [persuadir (Peítho) 

(?) ao teu amor (philótata)? Quem, ó 

Safo te maltrata (adikéei)? 

Pois se ela foge (pheýgei), logo perseguirá (dióxei); 

e se presentes não aceita, em troca os dará; 

e se não te ama (phílei), logo amará (philései), 

mesmo que não queira”. 

Vem até mim também agora, e liberta-me (lýson) dos 

duros pesares (merímnan), e tudo o que cumprir meu 

coração deseja (thymos imérrei), cumpre; e tu mesma 

sê minha aliada de lutas (sýmmakhos). 

 

Não coadunamos em nenhum momento com a possibilidade de Safo realmente está 

demonstrando seus próprios sentimentos nesse poema. O fato de seu nome aparecer na fala da 

deusa, nos parece uma estratégia da mélica, no sentido de mostrar-se a seus leitores como a 

especialista em cantar as dores do amor, na sua versão feminina. Em meio ao coro de vozes 

masculinas do gênero mélico, Safo se destaca pela beleza de seus versos, e certamente por 

conhecer como ninguém os segredos da alma feminina, podendo cantar a expressão de suas 

afecções com um grau de intensidade maior que a de qualquer outro poeta de sua época. O 

tom plangente da prece a Afrodite é marcado pelo uso de um extenso vocabulário relativo ao 

sofrimento amoroso, reforçado por um jogo linguístico acentuando a relação entre amor e 

linguagem, na caracterização dos qualificativos da deusa ao longo do poema, predominando o 

poder da persuasão (peithós) e a capacidade de tecer ardis (dolóploke).73 

                                                                 
73 No Fr. 1 LP encontramos vários outros epítetos identificadores de Afrodite, como “de flóreo manto furta-cor” 

(poikilóthron), “imortal” (athánat), “filha de Zeus” (paî Díos), “venturosa” (mákhaira), “veneranda” (pótnia). 

Na tradução de poikilóthron, seguimos a orientação de Ragusa, para quem a opção tradicional (-thrónos, 

“trono”) “de trono furta-cor” é bastante limitada, não atingindo o mesmo alcance da opção alternativa (-thróna, 

“flóreo manto”) “de flóreo manto furta-cor” (2005, p. 153-161). Fontes traduz poikilóthron por “em trono de 

cores e brilhos”, para ressaltar a ostentação e o colorido do trono, associando-o a dolóploke, como podemos 

observar: “Signo do poder, o epíteto poikilóthron é retomado por outro, seu reflexo fonético e semântico: 

dolóploke – “tecelã de intrigas, urdidora de tramas” ou de “ardis”. Dólos é todo objeto que serve para enganar: 

armadilha, engodo, isca. O verbo pléko significa “tecer”: guirlandas, por exemplo. Ploke é a “ação de 

entrelaçar”, ou “tecido”, Aristóteles usará essa palavra na Poética para indicar a intriga da tragédia, ou melhor: o 

entrelaçar, o “nó” dos eventos (1456a). Eis o que é Afrodite, no poema de Safo de Lesbos: a deusa paciente, que 

tece com delicadeza astúcias e intrigas amorosas (2003, p. 177-178). 



85 

 

O final do canto, longe de ser surpreendente sustenta nossa conjectura de que a 

alusão de Safo a si própria, em um suposto diálogo entre ela e Afrodite, reforça a sua imagem 

de aliada (sýmmakhos) da deusa tecelã de ardis (dolóploke), merecendo a insígnia atribuída 

pela tradição de mestre na arte amorosa. Pensamos a imagem de Safo de Lesbos como a fonte 

de inspiração para Platão compor o personagem de Diotima de Mantineia, concebendo-a no 

Banquete como especialista nas coisas concernentes ao amor, de quem Sócrates recebeu todos 

os ensinamentos, através do processo da “pederastia pedagógica”, relação na qual o mais 

velho repassa para o mais jovem todas as suas experiências de vida, aspecto similar ao 

encontrado em Safo seja na ficção a ligar seu nome a Alceu seja nas práticas de sua escola. 

Na estruturação do Hino a Afrodite, encontramos os mais variados epítetos da deusa. 

Ragusa ressalta a importância desses distintivos identificadores de Afrodite nos fragmentos de 

Safo, mas presentes também em Simônides e Teógnis, do seguinte modo: 

 

Lembrando que a deusa tem como um de seus principais atributos a sedução, uma 

forma de engano amoroso realizável com o auxílio de armas variadas, a 

caracterização dolóploke parece-lhe muito apropriada, tanto mais porque Afrodite se 

vale da artimanha, do dolo, ideia marcada no primeiro membro do epíteto composto, 

dolo-, à qual se associa, no segundo, a arte de tecer, de tramar fios (-ploke) (2005, p. 

162). 

 

Outro recurso trabalhado por Platão no Banquete, e expressamente visualizado no 

Fragmento 1 LP diz respeito à relação de sedução entre o amante mais velho (erastés) e o 

amado mais jovem (erómenos), termos que para Dover podem ser aplicáveis “tanto a 

relacionamentos homossexuais quanto heterossexuais” (2007, p. 34), no qual o galanteio e a 

doação de presentes74 se restringiam à ação dos parceiros ativos ou dominantes (erastés) e não 

à do passivo, ou receptivo ou subordinado (erómenos). O espantoso na resposta da deusa à 
                                                                 
74 Acerca do jogo de sedução envolvendo um cortejo amoroso, Fontes assevera: “A sedução ocupou sempre um 

lugar importante na arte ou teoria helênica do amor: presentes como flores, um galo ou um cavalo; todo um 

arsenal de pequenas manhas é utilizado pelo amante para fascinar o outro, o amado – e palavras também. 

Afrodite preside a essa tékhne das intrigas eróticas, à tessitura dos discursos matizados: sua palavra é furta-cor e 

cintilante, puro íris, pois as estratégias, nesse território onde o amoroso joga sua própria vida, exigem tempo e 

paciência” (2003, p. 178). Talvez por isso ela seja identificada, no Fr. 1 LP, v. 19, com o poder da persuasão 

(peítho). 
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suplicante é observar como na sua fala ela mostra ter consciência do seu dom de persuadir, de 

enganar, de conduzir ao erro, de abalar os sentimentos de quem se encontra sob o seu poder, 

talvez seja essa a perspectiva envolvida na sua proposição de uma suposta inversão de papéis, 

no qual a amada que atualmente não ama a amante passe a amá-la e a agir de maneira similar 

à amante, tentando conquistar de todos os modos o amor e a atenção de sua amada. 

Analisando essa passagem do poema, Fontes faz a seguinte consideração: 

 

Aqui, as palavras de Afrodite – a explicação é de Denys Page – indicam uma futura 

inversão de papeis, no pequeno drama amoroso vivido por Safo: “amanhã, tu, minha 

Psappha, estarás fugindo da mulher que, hoje, persegues”. A ação do verbo fugir 

(pheúgo) é estreitamente correlativa, em grego, à de “buscar” ou “perseguir”: 

amanhã, ela será forçada a seduzir, realizando cada um dos gestos rituais do 

amoroso: oferecer, por exemplo, os presentes que, hoje, recusa receber. Deslocados 

os atores de seus lugares, o amado passará a ocupar o ponto onde pulsa a agonia de 

Eros, fazendo-se amante (2003, p. 173). 

 

Concordamos com seus argumentos, acrescentando que essa estrutura é retomada por 

Platão, na representação caricata de Alcibíades, ao final do Banquete, como o exemplo do 

amado inconveniente, que busca a qualquer custo sair da condição de seduzido para a de 

sedutor. O reencontro de Alcibíades com Sócrates é extremamente divertido, este finge não 

perceber a presença de seu antigo mestre e provável amante, deitado ao lado de Agaton, 

exclamando:  

 

Por Hércules! Isso aqui que é? Tu, ó Sócrates? Espreitando-me de novo aí te deitaste 

de súbito aparecendo assim como era teu costume, onde eu menos esperava que 

haveria de estar? E, agora, a que vieste? E ainda por que foi aqui que te recostaste? 

Pois não foi junto de Aristófanes, ou de qualquer outro que seja ou pretenda ser 

engraçado (géloios), mas junto do mais belo (kállistos) dos que estão aqui dentro 

que maquinaste te deitar (213c). 

 

A nosso ver, Platão resgata por meio dessa observação de Alcibíades, dois aspectos 

básicos, primeiro o possível enamoramento de Sócrates por Alcibíades, já afirmado na 

abertura do Protágoras, obra de intenso efeito dramático, no qual aparece em cena um 

Sócrates ainda jovem, diante do conceituado sofista que dá nome ao diálogo e seu enorme 
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cortejo. A encenação do Protágoras inicia com o questionamento do interlocutor identificado 

no texto por “companheiro” ou “amigo” (hetairos): “De onde tu vens Sócrates? Sem dúvida 

da caça (kynegesíou) da beleza (hóran) de Alcibíades?” (309a).75 O tom malicioso da 

pergunta torna-se mais aguçado na constatação do quanto Alcibíades ainda é um homem belo, 

apesar de já ser um homem,76 a julgar pela sua barba, não podendo mais despertar desejos em 

Sócrates, pois segundo as regras vingentes, “quando a barba estava crescida, esperava-se de 

um jovem que superasse seu estágio de erómenos” (DOVER, 2007, p. 124-125). Para 

Foucault, essas regras não tinham uma conotação estritamente moralista ou filosófica, pois 

muito antes de elas se tornarem objeto de reflexão filosófica, essas práticas já se encontravam 

disseminadas na sociedade grega delimitando as condutas e os costumes pertinentes ao 

relacionamento entre o amante e o amado. Para o pensador francês: 

 

Elas fixam o papel do erasta e o do erômeno. O primeiro tem a posição de iniciativa, 

ele persegue, o que lhe dá direitos e obrigações: ele tem que mostrar seu ardor, e 

também tem que moderá-lo; ele dá presentes, presta serviços; tem funções a exercer 

com relação ao amado; e tudo isso o habilita a esperar a justa recompensa; o outro, o 

que é amado e cortejado, deve evitar ceder com muita facilidade; deve também 

evitar aceitar demasiadas honras diferentes, conceder seus favores às cegas e por 

interesse, sem por à prova o valor de seu parceiro; também deve manifestar 

reconhecimento pelo que o amante fez por ele (2009, p. 247). 

 

Sócrates, como todo grego conhece os jogos próprios da prática de corte envolvendo 

homens adultos e adolescentes, no entanto ele instiga a curiosidade de seu companheiro de 

conversa, para justificar quem anda realmente arrebatando os seus pensamentos, o mais sábio 

e o mais belo dos sofistas, Protágoras de Abdera, cujo poder persuasivo é tão grande, a ponto 

de o mestre de Platão, diante dele ignorar completamente a presença de seu amado 

                                                                 
75 Para efeito de citação do Protágoras utilizaremos a tradução de Carlos Alberto Nunes, editada pela UFPA, 

cotejada com a tradução de Frédérique Ildefonse editada pela GF-Flammarion. 
76 Na cultura grega, um jovem abandona a sua posição de amado (erómenos) para assumir o papel de amante 

(erastés), de parceiro ativo, quando começam a sair seus pelos. Dover descreve esse processo, da seguinte forma: 

“O parceiro mais jovem numa relação homossexual é chamado de pais (ou, é claro, paidika) mesmo quando já 

tem a altura de um adulto, e os pelos começam a aparecer em seu rosto, de maneira que seria mais apropriado 

chamá-lo neaniskos, meirakion ou ephebos” (2007, p. 124). As expressões gregas utilizadas por Dover 

identificam o homem jovem em relação ao homem adulto, ou mais velho. 
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Alcibíades. Apesar da aparente ingenuidade e até mesmo brevidade da cena, pois logo o 

diálogo se encaminha para o debate acerca da possibilidade de se ensinar a virtude (areté), o 

Sócrates do Protágoras parece nos colocar diante de um fato inconteste, sua alma encontra-se 

tomada por desejos variados, mas ele não admite “ser vencido pelos prazeres” (352e), 

sobretudo os imediatos, comida, bebida, amor, por eles privarem o psiquismo de experimentar 

outras ordens de prazeres, na qual predomine as ações belas, boas e úteis, quando se pretende 

gerar ou discutir ideias, como ele o fará de fato no grandioso encontro de sofistas na casa de 

Cálias. 

Outro traço do erotismo de Sócrates no diálogo Protágoras pode ser observado na 

descrição dos personagens presentes a essa conversa, ressaltando no seu relato a presença de 

alguns personagens do Banquete, concentrando em volta de Hípias, Erixímaco e Fedro (315b-

c). Já na cena em que relaciona Pródico a Tântalo77, aparece inicialmente Pausânias 

acompanhado “de um jovem adolescente (néon meirákion) que me pareceu de excelente 

aspecto e perfeita beleza. Parece-me que se chamava Agaton e não me admiraria que ele fosse 

o favorito de Pausânias” (315d-e), e posteriormente, “Alcibíades, o belo, como lhe chamaste, 

e eu concordo” (316a), ambos vizinhos de leito do Sófocles de Céos. 

 

                                                                 
77 Ildefonse destaca na nota 44 de sua tradução do Protágoras, que na época era comum associar os personagens 

a seus equivalentes homéricos. Utilizando-se da fórmula homérica: “Vi depois desses, como diz Homero, Hípias, 

de Élide... Vi, também, Tântalo; estava presente, também, Pródico, de Céos...” (315c-d), Platão faz alusão ao 

episódio da descida de Odisseu ao Hades, na Odisseia, onde o herói relaciona o nome das almas dos mortos que 

vai encontrando: 

Vi, também, Tântalo, e o modo por que ele, com pena indizível, 

num lago estava metido, com a água a bater-lhe no queixo. 

Sede sofria; mas era impossível jamais minorá-la, 

pois quantas vezes o velho tentava beber e abaixava-se, 

era toda a água absorvida, escoando-se; negro surgia-lhe 

dos pés à volta o terreno, que sempre um demônio secava. 

Árvores altas com frutos vergavam-lhe sobre a cabeça; 

eram pereiras, romeiras, macieiras de frutos opimos 

mais oliveiras viçosas e figos de gosto agradável. 

Mas, quantas vezes o velho tentava com a mão alcançá-las, 

o vento forte as tocava para o alto, até as nuvens sombrias (XI 582-592). 
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3.3. O SÓCRATES DE NIETZSCHE 

 

O discurso erótico de Sócrates fortalece a nossa posição do quanto é equivocada a 

acirrada crítica de Nietzsche à filosofia nos moldes socrático e platônico, passando-nos a 

impressão de ele não ter observado com devida atenção o vocabulário das paixões utilizado 

por Platão, no sentido de levar o iniciado nos mistérios da filosofia à compreensão do 

processo dialético, que permite o desvelamento de outra estrutura de prazer. Na linguagem 

nietzschiana, o prazer ligado ao logistikón é identificado à potência apolínea encontrando-se 

inteiramente dissociado da potência dionisíaca. Na sua caracterização depreciativa do caráter 

apolíneo da filosofia platônica, o pensador alemão nem parece levar em consideração a 

possibilidade de encontrar no decorrer dos diálogos platônicos, tanto a potência apolínea 

como a dionisíaca. O tom galanteador de Sócrates e a determinação de éros como daímon no 

Banquete demonstram a natureza do discurso de Platão, situado estrategicamente entre a 

beleza das imagens e a contemplação amorosa do belo. 

Em O nascimento da tragédia, Nietzsche identifica o “daímon de Sócrates” a uma 

voz que dissuade, que nega os instintos (§ 13), para logo em seguida reconhecer a natureza 

erótica do mestre de Platão:  

 

Ele caminhou para a morte com aquela calma com que, na descrição de Platão, deixa 

o simpósio como o último dos beberrões a fazê-lo, nos primeiros albores da manhã, 

a fim de começar um novo dia; enquanto atrás dele, nos bancos ou no chão, jazem os 

seus adormecidos comensais a sonhar com Sócrates, o verdadeiro erótico. O 

Sócrates moribundo tornou-se o novo e jamais visto ideal da nobre mocidade grega, 

mais do que todos, o típico jovem heleno, Platão, prostou-se diante dessa imagem 

com toda a fervorosa entrega de sua alma apaixonada (§ 13). 

 

Situado entre as representações dos diálogos Apologia, Fédon, Banquete, e 

possivelmente, Fedro, o Sócrates de Nietzsche é o verdadeiro erótico, não somente por crer 

ou possuir um daímon, mas por ser a identificação do próprio daímon, se levarmos em 
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consideração dois momentos específicos do Banquete. O primeiro, no elogio de Sócrates, 

quando Diotima define éros como “algo entre (metaxý) mortal e imortal” (202e), portanto um 

daímon; o segundo, no elogio ardoroso de Alcibíades a Sócrates, cuja representação não se 

assemelha a nenhum outro homem, seja no plano físico ou moral, ou mesmo em relação às 

suas palavras, pois “os seus discursos são muito semelhantes aos silenos que se entreabrem” 

(221e), revelando toda sua sabedoria para aqueles que o ouvem atentamente. Falando através 

de metáforas ou de mitos, o mestre de Platão, a quem Nietzsche considera um grande sedutor, 

por encantar seus interlocutores com discursos direcionados para o Belo e para o Bem em si, 

frequentemente era incompreendido por seus interlocutores, tornando-se alvo de chacotas:  

 

Quem porém os viu entreabrir-se e em seu interior penetra, primeiramente 

descobrirá que, no fundo, são os únicos que têm inteligência (lógon); e, depois, que 

são, o quanto possível, divinos, e os que o maior número contêm de imagens de 

virtude (aretês), e o mais possível orientam, ou melhor, em tudo se orientam para o 

que convém ter em mira, quando se procura ser um distinto e honrado (kalôi 

kagathôi) cidadão (222a). 

 

O impetuoso Alcibíades, Dioniso em pessoa, na sua entrada triunfal em cena, 

acompanhado de um cortejo ruidoso, promete louvar (epaineîn) Sócrates através de imagens 

(eikónon), no sentido de representar a sua “imagem em vista da verdade (eikòn toû alethoûs 

héneka), não do ridículo (geloíou)” (215a). A extrema feiúra de Sócrates, temática retomada 

posteriormente por Nietzsche é o ponto de partida para Alcibíades estabelecer a analogia entre 

seu amado feio, contudo sábio, e alguns seres mitológicos. Inicialmente ele o assemelha aos 

silenos78 encontrados nas oficinas dos escultores portando uma flauta nas mãos, e quando 

abertos abrigam em seu interior estatuetas de deuses, em seguida ele o compara ao sátiro 

                                                                 
78 Para Chantraine, sileno (silenós) é um nome genérico dado aos sátiros envelhecidos, sendo também o nome do 

personagem que criou Dioniso, portador de uma grande sabedoria que não revelava jamais aos homens, a não ser 

quando forçado a isto, como no caso do rei Midas, que recebeu dele bons conselhos, após capturá-lo. Na sua 

descrição: “Sileno era muito feio, o nariz adunco, os lábios grossos, o olhar taurino. Tinha um ventre enorme e 

representavam-no habitualmente montado num burro, no dorso do qual, muitas vezes, se aguentava com grande 

dificuldade, de tal modo estava embriagadado” (2000, p. 418). 
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Mársias (215a-b).79 Sua abordagem compreende tanto a analogia, como um processo de 

compensação, dada a impossibilidade apontada pelo próprio Sócrates de “trocar beleza por 

beleza (alláxasthai kállos antì kállous)” (218e) com ele, passa a destacar no seu elogio a 

beleza contida nas ações do objeto de seu amor. No seu discurso de um homem embriagado, 

confrontado com os de quem está em sua perfeita razão (215c), o amante recusado ressalta o 

poder encantatório de seus discursos, cuja potência é similar à possessão (enthousiamós) 

produzida pelas melodias de Mársias: 

 

Quando com efeito os escuto, muito mais do que as coribantes (korybantiónton)80 

em seus transportes bate-me o coração, e lágrimas me escorrem sob o efeito dos seus 

discursos, enquanto outro muitíssimos eu vejo que experimentam o mesmo 

sentimento; ao ouvir Péricles porém, e outros bons oradores, eu achava que falavam 

bem sem dúvida, mas nada de semelhante eu sentia, nem minha alma ficava 

perturbada nem se irritava, como se se encontrasse em condição servil; mas com este 

Mársias aqui, muitas foram as vezes em que de tal modo me sentia, que me parecia 

não ser possível viver em condições como as minhas (215d-216a). 

 

Envolvido pelo poder de suas próprias palavras, Alcibíades dirige-se para seus 

companheiros de bebida exaltando a beleza contida nas virtudes de Sócrates, aliada à grande 

sabedoria. Mas a questão mais marcante para ele é o modo como seu amado se comporta 

amorosamente (erotikôs) com os belos jovens, mostrando-se aturdido (ekpéplektai) diante 

deles, contudo os ignora, do mesmo modo como “ignora tudo e nada sabe” (216d). O tom 

sarcástico de Alcibíades denota sua insatisfação com a atitude de Sócrates diante dele, pois 

apesar de sua beleza não consegue conquistá-lo. O presente momento do diálogo é marcado 

pelo desvario de Alcibíades, que resolve contar a todos os seus estratagemas para conquistar o 

                                                                 
79 Chantraine define os sátiros (sátyroi) como gênios da natureza, também designados “silenos” e membros do 

cortejo de Dioniso. Nas suas representações, a parte inferior de seu corpo tinha a forma de um cavalo ou de um 

bode, e a superior de um homem, portador de uma grande e abundante cauda, semelhante à de um cavalo, “com 

um membro viril sempre ereto e de proporções sobre-humanas” (2000, p. 413). Viviam dançando no campo, 

bebendo com Dioniso, perseguindo as Mênades e as Ninfas. Mársias é o inventor da flauta de dois tubos, a flauta 

de Pã, a siringue possuía um só tubo. Desafiou Apolo a criar com sua lira uma música idêntica à dele, vencido, 

teve seu corpo pendurado e um pinheiro e esfolado. Arrependido de sua fúria Apolo quebra sua lira e transforma 

Mársias em um rio (GRIMAL, 2000, p. 291). 
80 Os Coribantes (korýbantes) eram os sacerdotes de Cibele, a grande deusa da Frígia, cujo poder estendia-se por 

toda a natureza. O verbo korybantiáo significa “celebrar os ritos dos Coribantes, estar tomado pelo frenesi dos 

Coribantes” (CHANTRAINE, 1968, p. 568). 
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feio, contudo virtuoso Sócrates, sem conseguir encantá-lo com a beleza de sua juventude. 

Platão constrói o relato de Alcibíades, nos moldes de um processo iniciático, como o de 

Diotima, iniciando o jovem Sócrates nos mistérios do amor, contudo às avessas, pois se a 

sacerdotisa conduz seu iniciado do desejo de um belo corpo para o desejo dos corpos belos, na 

inversão da iniciação pretendida por Alcibíades, ele pretende direcionar o desejo de Sócrates 

da dimensão intelectiva para a sensual. 

A cena é marcada por tons de comédia, cheia de peripécias, lembrando o estilo de 

Aristófanes, e inteiramente marcada pelo propósito de comprovar que na sua fealdade, 

Sócrates demonstra ser um tesouro de virtudes. O mais extraordinário na descrição de seu 

assédio é o modo como Alcibíades inverte os papéis, situando-se na posição do amante 

(erastés), o que corteja, e Sócrates na do amado (erómenos), que não se deixa conquistar 

pelos seus ardis erótico-amorosos, apesar de sua juventude e beleza, na época em que esse 

fato aconteceu: 

 

Julgando porém que ele estava interessado em minha beleza, considerei um achado e 

um maravilhoso lance da fortuna, como se me estivesse ao alcance, depois de 

aquiescer (kharisaménoi) a Sócrates, ouvir tudo o que ele sabia; o que, com efeito, 

eu presumia da beleza de minha juventude era extraordinário! (217a). 

 

A caça a Sócrates compreende quatros passos, nos quais Alcibíades irá comprovar o 

caráter virtuoso de seu amado, que apesar de se mostrar amoroso com os jovens belos, como 

Fedro e o próprio Alcibíades, tem como amor primeiro e maior a filosofia. Em cada um 

desses passos ele destacará as virtudes de Sócrates: moderação, poder de concentração, 

resistência, coragem no combate. Concentraremos nossa atenção no primeiro deles (217a-

219e), por ser aquele no qual encontraremos a ousada tentativa de conquista do então jovem 

Alcibíades; a primeira de suas estratégias compreendeu em despachar seu acompanhante para 

ficar a sós com Sócrates, pensando que “ele iria tratar comigo o que um amante (erastès) em 

segredo trataria com o bem-amado (paidikoîs)” (217b). Não deu certo, ele então resolveu 
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convidá-lo para ir com ele ao ginásio, no qual a visão de seu corpo nu poderia despertar o 

desejo instintivo de Sócrates.  Enganou-se outra vez, e resolveu fortalecer ainda mais o seu 

ataque, convidando-o para jantar com ele, “exatamente como um amante (erastès) armando 

uma cilada (epibouleýon) ao bem-amado (paidikoîs)” (217c). Outro fracasso, mas ele persistiu 

até convencer o alvo de sua sedução a aceitar jantar com ele; mas logo após o jantar, Sócrates 

se retirou; novo convite e nova estratégia: segurá-lo em sua casa por meio de uma conversa 

ininterrupta até tarde, obrigando-o a permanecer em sua casa alegando o adiantado da hora. 

Nova derrota de seus planos, mesmo não tendo mais ninguém além deles dois no 

compartimento no qual se encontravam, Sócrates dormiu sozinho no leito vizinho ao seu. 

Injuriado, Alcibíades deixou a casa toda já não ter mais o menor movimento, sentindo-se 

“golpeado (plegeís) e mordido (dékhtheìs) pelos discursos filosóficos (philosophíai lógon), 

que têm mais virulência que a víbora” (218a), sacudiu Sócrates, o maior representante desse 

tipo de discurso, e lhe comunicou sua decisão: 

 

Tu me pareces, disse-lhe eu, ser um amante (erastès) digno de mim, o único, e te 

mostras hesitante em declarar-me. Eu porém é assim que me sinto: inteiramente 

estúpido (anóeton) eu acho não te aquiescer (kharízesthai) não só nisso, como 

também em algum caso em que precisasses ou de minha fortuna ou dos meus 

amigos. A mim, com efeito, nada me é mais digno de respeito do que o tornar-me eu 

o melhor possível, e para isso creio que nenhum auxiliar me é mais importante do 

que tu. Assim é que eu, a um tal homem recusando meus favores (kharizómenos), 

muito mais me envergonharia (aiskhynoímen) diante da gente ajuizada (phronímous) 

do que se os concedesse (kharizómenos), diante da multidão irrefletida (áphronas) 

(218c-d). 

 

A mágoa sentida por Alcibíades no passado parece ainda não ter se diluído de todo, 

principalmente quando ele cita nominalmente, e sob a forma plural, os personagens do 

diálogo, presentes ao sympósion na casa de Agaton, acusando-os de partilharem em comum, 

“do delírio filosófico e dos seus transportes báquicos (tês philosóphou manias te kaì 

bakkheías)” (218b), exigindo que eles passem a ouvi-lo, como se ele fosse anunciar um 

grande segredo, embora ele próprio prenuncie ser do conhecimento de todos eles o seu 
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devotamento apaixonado a Sócrates; na verdade, ele teme ser ridicularizado pelos 

companheiros de seu amado sileno, no processo iniciatório em direção ao amor pelo saber, 

denominados por ele de gente ajuizada, pois o assédio e a recusa podem ser pensadas por dois 

aspectos, um pedagógico outro erótico. A grande questão para ele é se Sócrates o rejeitava 

porque não o considerava suficientemente digno de partilhar seus ensinamentos e prazeres do 

amor com ele. A fórmula apresentada por Alcibíades para identificar a filosofia como uma 

espécie de delírio de natureza erótica será reforçada no Fedro, na imagem da ascese das 

quatro espécies de delírios associados a quatro divindades: “a Apolo, atribuímos a inspiração 

mântica (mantikèn); a Dioniso, a teléstica ou de iniciação dos mistérios (telestikén); às Musas, 

a poética (poietikén), e a quarta, a erótica (erotikèn), considerada a melhor de todas, a 

Afrodite e a Eros” (265b), pois identificado como o delírio específico do filósofo, do qual 

Sócrates diz, 

 

que essa espécie de delírio (manía) nos foi dada pelos deuses para nossa maior 

felicidade. É certo que tal demonstração (apódeixis) não agradará aos espíritos 

fortes, esses homens terríveis (deinoî), mas para os sábios (sophoî) será bastante 

convincente (245c). 

 

O delírio (manía) associado aos adivinhos e aos poetas, quando é transportado para a 

filosofia, torna-se ambivalente, em função da natureza ambígua de éros. Situada entre o 

discurso persuasivo e o discurso direcionado para a busca da verdade, a filosofia platônica 

diferencia-se das demais práticas discursivas, por seu desejo (éros) pela beleza das formas do 

Belo e do Bem. O delírio do filósofo distingue-se dos outros tipos de delírio, por ele “ser 

amigo da sabedoria (philosóphou) e da beleza (philokálou), ou cultor das Musas (mousikoû) e 

do amor (erotikoû)” (248d). Sócrates, a representação do filósofo para Platão, parece reunir 

em si, na descrição do Fedro e do Banquete, todas as categorias de delírio, que lhe permitem 

expressar-se com beleza, coerência e objetividade, aliado a uma inegável eroticidade presente 

nos seus discursos, independente de sua natureza ética. 
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A despeito do escárnio nietzschiano envolvendo a recepção dos ensinamentos de 

Sócrates por Platão, o paradoxal para nós é o modo como Nietzsche, na sua tentativa de 

sustentar a imagem de Sócrates como alguém capaz de “negar o ser grego”, ao criticar tanto a 

arte como a ética e acrescentamos ainda as manifestações religiosas vigentes, nas figuras de 

Homero, Píndaro, Ésquilo, Fídias, Péricles, Pítia e Dionísio, parece não ter percebido o 

verdadeiro sentido dessa crítica, ou talvez preferiu ignorar a importância dada por Sócrates à 

noção de delírio, questão retomada por Platão, no Ion, no Fedro e no próprio Banquete. 

Talvez seja essa a razão de sua retórica inflamada contra os filósofos gregos: 

 

Imaginemos agora o grande e único olho ciclópico de Sócrates, voltado para a 

tragédia, aquele olho em que nunca ardeu o grande delírio de entusiasmo artístico – 

pensemos quão interdito lhe estava mirar com agrado os abismos dionisíacos: o que 

devia ele realmente divisar na “sublime e exaltada” arte trágica, como Platão a 

denomina? (O nascimento da tragédia § 14). 

 

Nietzsche acusa Platão de efetuar uma transposição do dionisíaco, firmando no 

mundo grego a tendência apolínea. No sentido de sustentar a contraposição entre essas duas 

forças, e manter Sócrates e Platão na posição de grandes vilões da humanidade, ele age como 

se desconhecesse a possibilidade de interação, no pensamento desses dois filósofos, entre 

prazeres de distintas ordens, retomando o dualismo de Pausânias no Banquete para marcar a 

oposição ente o apolíneo e o dionisíaco. A escrita de Platão move-se no embate entre o 

discurso lógico e o imagético, um bom exemplo do caráter dual de sua narrativa é o diálogo 

Protágoras. A descrição da legião de seguidores do sofista de Abdera, vindos das mais 

diversas regiões da Grécia e de seus arredores, atraídos pelo discurso de Protágoras, lembra os 

cortejos das antigas religiões de mistérios. Na cena em questão encontramos uma alusão 

tantos aos mistérios órficos como aos dionisíacos. Associando Protágoras a Orfeu, pelo poder 

encantatório de suas palavras, Platão posiciona esse personagem na condição de arconte-

epônimo a frente de um cortejo tão barulhento e exaltado como os cortejos dionisíacos. O 
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séquito atua como os membros do coro no teatro. Vejamos como Platão descreve o 

movimento giratório típico dos rituais dionisíacos, dando a impressão de os seguidore de 

Protágoras encontrarem-se arrebatados pelo mesmo êxtase dos participantes dos cultos a 

Dioniso: 

 

Atrás desses vinha um bando de ouvintes, entre os quais se viam muitos 

estrangeiros, que Protágoras arrebanhara das cidades por onde passara, atraindo-os 

com sua voz (kelôn têi phonêi), como fazia Orfeu, e eles, enfeitiçados (kekeleménoi), 

o seguiam (hépontai). No coro notava-se também alguns atenienses. Nesse coro o 

que mais me deleitou foi ver a deferência com que todos se esforçavam para não 

incomodar Protágoras com lhe tomar a frente. Todas as vezes que eles e seus 

acompanhantes se voltavam em perfeita ordem e precisão os ouvintes se apartavam 

para a direita e para a esquerda, e, formando um círculo, numa execução admirável, 

vinham colocar-se de novo por trás dele (315a-b). 

 

 

Em meio a um cenário favorável aos sofistas, Sócrates encaminha a discussão final 

para a noção de prazer, a nosso ver retomando a observação de seu interlocutor no início do 

diálogo, como se viesse sustentar a existência de duas ordens distintas de prazeres, uma 

considerada boa outra má, ambas sendo definidas pela presença ou ausência de prazer, como 

ele assevera a Protágoras: “o viver prazerosamente (hedéos) é bom (agathón), porém o viver 

sem prazer (andôs) é mau (kakón)” (351c-d). Para o sofista, o prazer só pode ser considerado 

benéfico quando encontrado nas coisas belas, para Sócrates é preciso não se deixar “ser 

vencido pelos prazeres” (353a), aspecto retomado por Nietzsche, para sustentar a sua tese de 

que Platão refuta todo desejo de natureza instintiva. Baudelaire também parece partilhar a 

mesma crença, a julgar pelo modo como contrapõe a volúpia de Safo e das mulheres de 

Lesbos com o olhar de censura de Platão, nos versos 16-25, do poema Lesbos: 

 

Lesbos, terra das quentes noites voluptuosas, 

Onde, diante do espelho, ó volúpia maldita! 

Donzelas de ermo olhar, dos corpos amorosas, 

Roçam de leve o tenro pomo que as excita; 

Lesbos, terra das quentes noites voluptuosas, 
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Deixa o velho Platão franzir seu olho sério; 

Consegues teu perdão dos beijos incontáveis, 

Soberana sensual de um doce e nobre império, 

Cujos requintes serão sempre inesgotáveis. 

Deixa o velho Platão franzir seu olho sério. 

 

Se no Protágoras, o desejo ambíguo do personagem Sócrates é apenas insinuado, no 

Górgias, ele é claramente revelado por Sócrates a Cálicles,81 na sua tentativa de mostrar como 

o amor (éros) é uma afecção (páthos) comum aos homens, apesar de suas especificidades 

individuais: 

  

Digo isso, por haver observado que eu e tu nos encontramos presentemente nas 

mesmas condições, pois ambos somos duplamente apaixonados (erôntes): eu, de 

Alcibíades, filho de Clínias, e da filosofia (philosophías), e tu, do demo ateniense e 

de Demo, filho de Pirilampo (481d). 

 

Nessa passagem do Górgias nos deparamos com o eixo norteador de nossa tese, a de 

que Platão concentra na figura do filósofo, indiscutivelmente, dimensões distintas de desejo. 

Na cena em questão, ele centraliza a discussão acerca da tipologia de desejos, no contraponto 

entre o discurso contraditório de Alcibíades, e o discurso permanente da filosofia. Na ficção 

do diálogo, Sócrates e Cálicles se mostram duplamente apaixonados, o primeiro por um 

jovem e pela filosofia, o segundo por um jovem e pela política. Na encenação dessa paixão, 

Platão ressalta a ambiguidade do psiquismo de ambos, contudo mostra como Sócrates, a 

mescla de Apolo e Dioniso82 na expressão de suas afecções, consegue manter o justo 

equilíbrio entre as dimensões afetivas do psiquismo, pois, apesar de apaixonado por 

                                                                 
81 Cálicles (Kallíkleis) traz no nome, a reunião do adjetivo kállos (beleza) e do substantivo kléos (honra), cujo 

significado literal é “honrado pela beleza”. O interlocutor de Sócrates denota ser tanto alguém apaixonado, como 

belo e honrado. 
82 Na concepção de Nietzsche, as duas divindades representam potências inconciliáveis entre si, posição da qual 

discordamos quando aplicada para qualificar o fazer filosófico de Sócrates e Platão marcado pela ambiguidade e 

não pela dualidade. Vejamos como ele estabelece essa separação em O nascimento da tragédia: 

A seus dois deuses da arte, Apolo e Dionísio, vincula-se a nossa cognição de que no mundo helênico existe uma enorme 

contraposição, quanto as origens e objetivos, entre a arte do figurador plástico [Bildner], a apolínea, e a arte não-figurada 

[unbildlichen] da música, a de Dioniso: ambos os impulsos, tao diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes em 

discórdia aberta e incitando-se mutuamente a produções sempre novas, para perpetuar nelas a luta daquela contraposição 

sobre a qual a palavra comum “arte” lançava apenas aparentemente a ponte; até que, por fim, através de um miraculoso 

ato metafísico da “vontade” helênica, aparecem emparelhados um com o outro, e nesse emparelhamento tanto a obra de 

arte dionisíaca quanto a apolínea geraram a tragédia ática (§ 1). 
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Alcibíades, um jovem de discurso e caráter volúvel, seu amor pela filosofia é maior.83 Se 

Alcibíades “ora fala de um jeito, ora de outro”, a filosofia por seu turno “diz sempre (aeì) a 

mesma coisa” (482a-b). O cerne da questão para Sócrates é apontar como o lógos filosófico 

comporta uma natureza ambígua, sendo ao mesmo tempo harmônico e desarmônico na sua 

inegável estabilidade. Segundo esse paradigma, o diferencial entre o discurso retórico da 

filosofia e os demais dicursos retóricos parece concentrar-se na potência contestadora de seus 

argumentos, na sua capacidade de ressignificar tanto o seu próprio discurso, como os 

discursos vingentes em torno dela. 

A grande ironia, ou mesmo surpresa, é o modo como o retórico Cálicles associa 

Sócrates a um orador popular (demegóros) (482c), justamente no momento em que este 

estabelece a distinção entre a sua própria capacidade argumentativa, enquanto representante 

de um discurso preciso e não-contraditório, das demais práticas discursivas. Ignorando a 

aptidão de Sócrates em refutar coerentemente o discurso de seus interlocutores, Cálicles o 

acusa de expor seus argumentos de maneira vulgar (phortikà) e indecorosa (demegoriká) 

(482e), parecendo ignorar ou não ter a justa compreensão do uso metafórico das imagens, 

recurso amplamente empregado, seja por Sócrates ou Platão, talvez por isso ele pergunte a 

Querefonte: “Sócrates está falando sério (spoudázei) ou é brincadeira (paízei)?” (481b). 

A cena do debate de Sócrates e Cálicles reforça a quebra dos estereótipos criados em 

torno da imagem de Platão e Sócrates, segundo os quais eles não passariam de escravos 

subservientes dos prazeres intelectivos. A conveniência deste tipo de argumentação mal 

fundamentada leva a inconveniente associação de ambos ao desprezo pelos prazeres 

institntivos. Se concentrarmos nossa atenção na escrita platônica perceberemos o quanto ela 

                                                                 
83 Negamos-nos a pensar a filosofia platônica a partir do dualismo corpo-alma, pelo fato de tais elementos a 

empobrecem consideravelmente. Sócrates, a representação do filósofo para Platão, concilia em si, como todo 

homem, dimensões diferenciadas de desejos e prazeres, que não podem ser classificados a partir de uma 

estrutura dualista. Não vemos contraposição entre o “apolíneo” e o “dionisíaco” na figura de Sócrates, como 

defende Nietzsche, mas agregação e ordenamento de naturezas diversas. Sócrates ama o belo invisível, mas 

também ama a beleza visível. 
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se mostra impregnada por uma discursividade de natureza erótica. Na construção da imagem 

do filósofo, Platão utiliza-se de um abrangente vocabulário das paixões resgatado do discurso 

da tradição. Nessa incorporação ele ressignifica as dimensões do desejo, e o mais 

extraordinário, torna o filósofo um ser desejante, contrapondo-se à opinião de seus acirrados 

críticos, dentre eles Nietzsche, para quem a “vontade de verdade” (A Gaia Ciência § 344), a 

“negação da sensualidade”, a “fé metafísica” (Genealogia da moral III 24) de Platão o 

impedem de se deixar conduzir pelas paixões e pelos desejos, tais elementos reforçam a 

crença de que o filósofo grego, ao privilegiar o logistikón estaria reprimindo as forças 

instintivas da natureza humana, como se as dimensões psíquicas não se interligassem entre si. 

Para o pensador alemão: 

 

O moralismo dos filósofos gregos a partir de Platão é determinado patologicamente; 

assim também a sua estima da dialética. Razão = virtude = felicidade significa tão 

só: é preciso imitar Sócrates e instaurar permanentemente, contra os desejos 

obscuros, uma luz diurna – a luz diurna da razão. É preciso ser prudente, claro, 

límpido a qualquer preço: toda concessão aos instintos, ao inconsciente, leva para 

baixo... (Crepúsculo dos Ídolos II 10). 

 

Os ecos da retórica nietzschiana fixam o estigma, segundo o qual Platão não se 

deixaria conduzir pelas paixões e pelos desejos. Nietzsche até mesmo acusa a ele e a Sócrates 

de negarem o desejo instintivo, o que nos parece estranho, pois quando Platão elabora a 

imagem do filósofo, ele utiliza um vocabulário do desejo instintivo para falar de outro tipo de 

desejo, o intelectivo, sem rejeitar como pretendem seus mais acirrados críticos, a dimensão 

apetitiva. No seu elogio a Sócrates, Alcibíades sustenta-se na imagem de éros como daímon, 

difundida no elogio de Sócrates, para identificar o próprio filósofo a um daímon, ou mais 

precisamente a um sileno, situando-se entre a feiúra do corpo e a beleza da alma, sem ter 

apreço à riqueza, ou às honrarias:  

 

Sabei que nem a quem é belo tem ele a mínima consideração, antes despreza quanto 

ninguém poderia imaginar, nem tampouco a quem é rico, nem a quem tenha 
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qualquer título de honra, dos que são enaltecidos pelo grande número; todos esses 

bens ele julga que nada valem, e que nós nada somos – é o que vos digo – e é 

ironizando (eironeyómenos) e brincando (paízon) com os homens que ele passa toda 

a vida. Uma vez porém que fica sério (spoudásantos) e se abre (anoikhthéntos), não 

sei se alguém já viu as estátuas lá dentro; eu por mim já uma vez as vi, e tão divinas 

me pareceram elas, com tanto ouro, com uma beleza tão completa (pankála) e tão 

extraordinária (thaumastá), que eu só tinha que fazer imediatamente o que me 

mandasse Sócrates (216d-217a). 

 

Nas entrelinhas, o jovem político estabelece o contraponto entre o jogo sério 

praticado por Sócrates e a falta de seriedade do jogo de seus oponentes. Seu próprio elogio 

representa o antagonismo proposto, pois apesar de inegavelmente licencioso e jocoso é 

explícito demais, enquanto a ironia socrática é dissimulada. Outro aspecto apontado por ele 

diz respeito à delimitação da beleza das ações de seu amado, como se fosse de um grau 

superior, portanto, distinta das ações desmedidas do contestador Alcibíades, talvez uma das 

razões de acusarem-no de cumplicidade na mutilação das estátuas de Hermes.84 No seu 

discurso, ele parece confrontar a beleza da alma e a feiúra física de Sócrates, com a sua beleza 

física e atitudes intempestivas. Ao contrário de Alcibíades, Nietzsche não valoriza a imagem 

de Sócrates associada ao princípio dicotômico feio-belo, em função de seus efeitos sobre os 

gregos. Na sua concepção, Sócrates e Platão erraram no tratamento dado à noção de belo, por 

insistirem na valorização do ético, ou do epistemológico, em detrimento do estético, quando 

no mundo grego não se pode pensar o belo dissociado da noção de bem. 

Para Nietzsche, “o ‘belo em si’ é uma mera expressão, não é sequer um conceito” 

(Crepúsculo dos ídolos IX 19). Na sua relação entre o belo e o feio, o belo aparece como a 

potência afirmadora da vida, enquanto o feio como a negativa, por representar a degeneração, 

o declínio, o perigo, a impotência, a perda de energia. “Seu sentimento de poder, sua vontade 

                                                                 
84 As estátuas de falo ereto (ithyfallos) chamadas hérma eram contituídas por blocos de pedra formando uma 

coluna, trazendo no alto a cabeça de Hermes, representado com barba, lembrando a aparência de Dioniso, e na 

frente um falo. Para Brisson, o fato de Alcibíades defender a expedição à Sicília, o leva a se indispor com os 

atenienses, principalmente por ser o porta-voz dos democratas radicais, responsáveis por Atenas se aliar com 

Argos e outros inimigos de Esparta. A vitória de Esparta o leva ao completo descrédito, dentre seus principais 

desafetos estando Nícias. Suas atitudes desmedidas possivelmente impulsionaram a ação de um de seus rivais a 

mandar executar a mutilação, transferindo a culpa para Alcibíades. O certo é que quando foi chamado a 

julgamento fugiu para Esparta armando complôs contra Atenas (Introduction à Le Banquet, 1998, p. 32-34). 
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de poder, sua coragem seu orgulho – tudo isso cai com o feio, aumenta com o belo...” (IX 20). 

Nesse sentido, a beleza moral de Sócrates não pode ser pensada como uma recompensa para 

sua feiúra física, pois na ótica nietzschiana, a moral é a expressão do mais alto poder de 

decadência do homem, Sócrates como todos os grandes sábios gregos seria decadente: 

 

Por sua origem, ele pertencia ao povo mais baixo: Sócrates era plebe. Sabe-se, pode-

se ainda ver, como ele era feio. Mas a feiúra, em si uma objeção, para os gregos é 

quase uma refutação. Era Sócrates realmente um grego? Com bastante frequência, a 

feiúra é expressão de desenvolvimento cruzado, inibido pelo cruzamento. Em outro 

caso aparece como evolução descendente. Os antropólogos entre os criminalistas 

dizem que o criminoso típico é feio: monstrum in fronte, monstrum in animo 

[monstro na face, monstro na alma]. Mas o criminoso é um décadent. Era Sócrates 

um criminoso típico? (Crepúsculo dos Ídolos II 3). 

 

Na crítica de Nietzsche seria inconcebível aliar feiúra e beleza na imagem de 

Sócrates, em função de esses dois atributos serem inconciliáveis entre si, pois sendo a feiúra 

um elemento dissonante em uma cultura apolínea como a grega, Sócrates seria uma espécie de 

aberração, um monstrum portador de todos os vícios, conforme concebe o fisionomistra trácio 

Zópiro em visita a Atenas. Segundo o relato de Cícero nas Tusculanas, retomado por 

Nietzsche em Crepúsculo dos ídolos, o estrangeiro associou o mestre de Platão a uma caverna 

comportando os piores tipos de desejos e vicissitudes, ao ouvi-lo Sócrates simplesmente 

respondeu: “Isso é verdade, mas me tornei senhor sobre todos esses desejos” (IV-V). 

Nietzsche parece não ter notado o quanto a formulação de Sócrates encontra-se associada a 

imagem do filósofo como aquele que não se deixa escravizar pela tirania das paixões, embora 

seu psiquismo vivencie cada uma delas.  Na apropriação de Nietzsche, Sócrates teria dito: “O 

senhor me conhece!”, pensamos que o sentido mais adequado para tal afirmação, talvez fosse 

“reconhecer”, afinal ele levanta a hipótese de Sócrates não ser grego, nesse sentido ele e 

Zópiro seriam estrangeiros, e possivelmente dividiriam em comum as mesmas crenças, ou até 

as mesmas vicissitudes e desejos nada nobres, em razão de sua natureza mestiça, sinal de 



102 

 

decadência para Nietzsche, similar ao de éros para Platão, ou ao de Sócrates se pensarmos sua 

natureza híbrida como a de um ser mediador. 

A nosso ver, a questão de ordem para Nietzsche é como conciliar a aparência feia de 

Sócrates com seu poder de sedução, principalmente por ele o considerar o grande tirano dos 

sentidos. Ao definir Sócrates como um grande erótico, ele pensa no efeito sedutor de seu 

discurso atuando sobre os gregos à maneira de um phármakon, um remédio contra um mal, na 

perspectiva de Nietzsche, contra um bem, por negar os instintos, cujo maior mérito é fascinar 

por meio de palavras e não pela forma física. Nesse sentido, a potência de seu discurso se 

manifestaria “como resposta, como solução, como aparência de cura” (II 9), por repassar a 

impressão de atuar de maneira benéfica quando na verdade é nociva para quantos se 

aproximavam dele, sendo Alcibíades o modelo para a tradição e para o pensador alemão 

incriminá-lo levando em consideração os efeitos negativos dos ensinamentos socráticos. 

Nossa retomada da questão acerca da feiúra de Sócrates na visão nietzschiana foi realizada 

com o propósito de retomar outro aspecto em comum a ligar Safo e Platão, ou mais 

precisamente, Sócrates e Safo, a feiúra física e a beleza do discurso de ambos, principalmente 

se pensarmos no efeito sedutor dos discursos erótico-amorosos do filósofo e da mélica sobre 

os jovens aspirantes à sabedoria, ambos associados, pela tradição, à figura do erastés, o 

amante mais velho, que em uma perspectiva pedagógica se responsabilizaria pelo processo de 

formação integral de seu amado, o erómenos, no caso de Sócrates e Safo, os jovens que os 

procuravam para receber seus ensinamentos. 

 

3.4. O NATUREZA DO AMANTE 

 

Na Carta XV de Heroides, Ovídio põe na voz de Safo, um discurso simulando o 

elemento identificador, na poesia mélica, dos relacionamentos homoeróticos masculinos, 
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marcados pelo cortejo amoroso entre o erastés e o erómenos. No Banquete, a grande paródia 

filosófica deste gênero de poesia, Platão resgata os mais diversificados modos da linguagem 

erótica identificadores da paiderastía grega, no entanto pensando essa prática sob a 

perspectiva de um éros ideado, ao qual Dover denomina de “paiderastía filosófica” (2007, p. 

277), definida no elogio de Pausânias, como o congraçamento (symbaleîn) entre as esferas 

“do amor aos jovens (paiderastían) e a do amor ao saber (philosophían) e às demais virtudes 

(aretén)” (184C-D). A passagem em questão denota uma exceção, por ser a única condição 

permitida para o amado ceder aos apelos sensuais do amante, pois nela encontramos aliados 

desejos de diferentes naturezas e o apreço à prática de boas e belas ações. Para Dover, o éros 

homossexual no mundo grego representava “um misto de relação educacional e genital” (id., 

id.), ideia com a qual comungamos, no entanto discordamos inteiramente quando ele defende 

que a incorporação do “éros quotidiano” no discurso filosófico do Banquete e do Fedro, 

permite a Platão aproximar-se da exaltação do prazer instintivo “que ele desprezava” (ibd.), 

como se esse elemento fosse possível na estrutura tripartite do psiquismo. 

 

3.4.1. SÓCRATES 

 

Soa-nos estranha a afirmação de Dover, principalmente se pensarmos no trecho 

supracitado do Banquete, ou mesmo na sua alusão ao Fedro, cujo segmento é marcado por 

extrema sensualidade, além de ressaltar um aspecto da relação amado-amante similar ao 

apontado por nós anteriormente no elogio de Pausânias:  

 

Cedendo, afinal, no seu retraimento, e passando a conviver e conversar a sós, as 

demontrações mais íntimas da boa vontade (eúnoia) do amante deixam o amado 

verdadeiramente encantado (ekpléttei), para convencer-se, em pouco tempo, de que 

todos os seus parentes e amigos (phíloi te kaì oikeîoi), reunidos, em matéria de 

afeição não chegam aos pés do que pode oferecer-lhe um amigo possuído pela 

divindade (éntheon phílon) (255b). 
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O encantamento do amado pelo amante se efetua em função do tratamento recebido, 

sentindo-se respeitado e honrado pelo amante inspirado pela divindade, o amado vê-se 

naturalmente inclinado (pepontóthos) para ele, de maneira similar à esboçada no Lísis,85 pelo 

fato de o verdadeiro amigo, no caso do Fedro, o verdadeiro amante ser aparentado (oikeîon) 

do bem e da sabedoria.86 Sob o efeito da paixão correspondida, o amante deixa-se dominar 

pela corrente do desejo (hímeron), como o próprio Zeus apaixonado (erôn) por Ganimedes. 

Tomados pelo influxo próprio dos apaixonados, o amante e o amado sofrem os efeitos desse 

arrebatamento (erôn), no qual cada um deseja (potheî) e é desejado (potheîtai) ardentemente 

pelo outro, por serem ambos, um para o outro “contra-amor, a imagem refletida do amor 

(eídolon érotos antérota ékhon)” (255e). Vendo-se um no outro como se estivessem se 

                                                                 
85 Todas as citações do Lísis seguirão a tradução de Carlos Alberto Nunes editada pela UFPA, cotejada com a 

tradução de Louis-André Dorion editada pela GF-Flammarion. 
86 Na passagem do Lísis em questão, Sócrates afirma a seu jovem interlocutor: “Resulta que se tu te tornas sábio 

(sophòs), minha criança, todos te serão amigos (phíloi) e todos te serão aparentados (oikeîoi), pois tu serás útil e 

bom (khrésimos gàr kaì agathòs)” (210d), enfatizando que caso ele não cultive a sabedoria prática, aquela que é 

extremamente útil para a cidade, nem a excelência individual, ninguém será seu amigo, nem mesmo seus pais, ou 

seus próprios parentes. Guardada as proporções, no Fedro, o personagem Sócrates parece alertar a seu jovem 

companheiro que o cultivo exclusivo da dimensão desejante da alma não despertará o devido apreço de seu 

amante, nem de toda a sociedade ateniense, pois estaria indo contra as regras apontadas por Pausânias, no 

Banquete, além de não ser considerado um páthos apropriado para quem cultiva o amor pelo bem e pela 

sabedoria (183a). Na exposição de seu elogio, Pausânias reclama do quanto é complexa e contraditória, a lei do 

amor (érota nómos) vigente em Atenas, talvez a apontar que a incorporação da prática da paiderastía na 

educação pela filosofia, estabelece ou fortalece o parâmetro, segundo o qual “se considera inteiramente belo 

nesta cidade não só o fato de ser amante, como também o serem os amados amigos (phílous) dos amantes 

(erastaîs)” (183c), como no exemplo do amor (éros) de Aristógiton e da amizade (philía) de Armódio, que 

sustentados no sólido sentimento nutrido um pelo outro, assassinaram Hiparco, irmão do tirano Hípias, por sua 

vez, filho e sucessor de Psístrato. Pausânias parece associar essa ação à rejeição dos tiranos às relações de 

pederastia, Brisson atribui na nota 157 de Le Banquet, que Tucídides (História da guerra do Peloponeso VI 54-

59) e Aristóteles (Constituição de Atenas 18) relevam e atribuem o crime a ciúmes de Aristógiton pelo assédio 

de Hiparco a Armódio. Na Introduction a Le Banquet, Brisson ressalta que as relações pederásticas são marcadas 

por uma assimetria emocional e erótica, pois embora existam amor e desejo mútuo, o sentimento do erastés se 

caracteriza como éros e o do erómenos como philía (1998, p. 59). Dentro das regras da paiderastía grega, o mais 

jovem só poderia corresponder com amizade ao afeto do mais velho, jamais com amor, como se de alguma 

forma, o ímpeto amoroso do amante marcasse o seu papel de ativo, e o comedimento do amado a condição de 

passivo, dentro de uma relação marcada por total disparidade. A crítica feita pela filosofia (Banquete, 183a), 

passagem evitada por Brisson na sua tradução do diálogo, a nosso ver, dá-se em função de ela refutar o 

predomínio do prazer meramente sensual entre o amante e o amado, condicionando todo o processo pedagógico 

proveniente dessa relação a uma busca contínua pelo bem e pela sabedoria. Concordamos com Robin, para quem 

a filosofia, no contexto da fala de Pausânias, até pode fazer uma apologia ao amor, contudo condenando os 

desregramentos inspirados por ele, e ao mesmo tempo instaurando-se como estrutura ordenadora dos costumes 

vigentes, por postular valores de natureza ética. Talvez a complexidade, apontada por Pausânias, provenha do 

fato de que sob a regência da filosofia, toda a relação entre o amante e o amado não se encontra mais 

condicionada ao prazer de natureza meramente instintivo. 
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olhando através de um espelho (katóptroi), torna-se difícil definir a quem amam, se a si 

mesmos ou ao outro, cuja imagem eles retêm nos olhos, como uma espécie de oftalmia, 

deixando-se afetar pela sua presença. Possuídos pela potência avassaladora do amor, eles 

parecem não se dar conta disso, julgando ser toda a impetuosidade que os move em direção 

um ao outro, não amor (érota), mas simples amizade (philían). No entanto, cabe ao amante 

virtuoso domar o seu cavalo lascivo, a dimensão desejante de sua alma, ensinando ao aprendiz 

das ações virtuosas a moderação de suas paixões, pois o jovem, indiferente às regras 

estabelecidas para a formação (paideía) pela paiderastía, mostra-se “transbordante de desejos 

indefinidos, abraça e beija o amigo como quem acaricia uma pessoa mui querida, e quando se 

deitam juntos é inclinado, por sua vez, a nada recusar de quanto o amante lhe pedir” (256a). 

Segundo o novo paradigma, o verdadeiro erastés, aquele que é amigo de seu 

erómenos,87 apesar de lhe devotar sua afeição, resiste a seus arroubos amorosos, em nome do 

pudor (aidoûs) e da razão (lógou). Compete a ele permitir a prevalência da dimensão mais 

nobre da alma, aquela que dirige “o entendimento (dianoías) para uma vida ordeira (díaitan) e 

dedicada à filosofia (philosophían)” (256a). Senhor de si, ele conseguiria dominar a 

instintividade de seus apetites, não se deixando dissuadir pelos apelos de uma alma 

desarrazoada, a exemplo do cavalo cativo de seus próprios desejos. A natureza do amante 

virtuoso pode ser comparada, por analogia, com a do condutor da parelha alada, o legítimo 

representante da dimensão racional da alma (tò logistikón). Nesse sentido, a natureza do 

                                                                 
87 Referência ao Lísis 219b, quando Sócrates define a amizade, através da fórmula: “o amigo é amigo do amigo”. 

Na construção dessa definição, o filósofo sustenta que aquele que não é nem bom, nem mau, é amigo do bem. 

Situado em uma posição intermediária, como a de éros no Banquete, o primeiro amigo (próton phílon), de modo 

similar ao verdadeiro erastés, direcionará a sua afecção para o objeto primeiro do amor, a noção de Bem, por ser 

o bem o objeto da aspiração tanto do amante como do amigo, conforme assevera Diotima a Sócrates, “nada há 

mais que amem (erôsin) os homens senão o bem (agathoû)” (206a), em virtude de o bem representar, no 

contexto do Banquete, o desejo de imortalidade, a se efetivar inicialmente nas belas ações, até atingir a correta 

compreensão, na escalada da ascese dialética, “do que em si é belo” (211d), na sua forma única e pura de ser, 

sem mais se confundir com qualquer impressão do belo de natureza sensível. Superando a dimensão puramente 

instintiva da alma, o éros filosófico do Banquete assemelha-se à noção do próton phílon do Lísis, cujo desejo se 

direciona para a dimensão intelectiva, ou mesmo a imagem do autêntico piloto, na República, analogia utilizada 

por Platão para definir a natureza do homem belo e bom, o verdadeiro filósofo, o único a se deixar conduzir pela 

verdade, por cultivar em si, um “modo de ser sadio e justo (hygiés te kaì díkaion êthos) ao qual se segue também 

a moderação (sophrosýne)” (República VI 490c). 
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jovem aprendiz se associaria à do par de cavalos, um dócil e outro colérico, por representarem 

respectivamente, a dimensão apetitiva (tò epithymetikón) e a colérica (tò thymoeidés). No 

conjunto, o cocheiro humano e os cavalos, um bom e outro mau, representam no mito do 

Fedro, a natureza tripartite do psiquismo. Vejamos como é delimitado o caráter bom e mau de 

cada cavalo: 

 

Dos dois, o de melhor condição é de postura ereta e traços firmes, pescoço fino, 

nariz aquilino, pelo branco, olhos negros; amoroso da honra, da moderação e da 

modéstia (timês erastès metà sophrosýnes te kaì aidoûs), além de amigo da opinião 

verdadeira (alethinês dóxes), motivo por que não precisa apanhar para ser 

conduzido, para isso basta uma ordem, uma palavra. O outro, pelo contrário, é 

desengonçado, massa bruta, sem graça, de pescoço curto e duro de rédeas, 

compleição sanguínea, companheiro da arrogância e da teimosia (hýbreos kaì 

alagoneías hetaîros), orelhas felpudas e moucas, e só obedecendo ao chicote e ao 

aguilhão (253d-e). 

O cocheiro da parelha alada humana, no modelo da paiderastía filosófica assemelha-

se ao erastés, o amante mais velho, não se deixando envolver pela impetuosidade das 

afecções, sendo capaz de direcionar seu desejo, da dimensão puramente apetitiva para a 

paixão por uma vida virtuosa e conforme a razão, o que não representa o abandono de todo 

prazer de natureza sensual, mas em um processo de aprendizado no qual o jovem iniciado nos 

mistérios do amor precisasse reconhecer os efeitos provocados em uma alma arrebatada pelas 

paixões, para compreender a necessidade do regramento do apetite, se movido pela pretensão 

de superar o puro prazer sensual, ou a explosão de suas afecções para se deixar guiar pelo 

prazer de natureza intelectiva, brilhantemente mostrada na imagem da parelha alada, no 

Fedro. 

Retornando ao Banquete, podemos observar como a construção do éros filosófico vai 

sendo elaborada ao longo da sequência de elogios, assumindo a face de um bom éros 

contraposto a um mau éros, no elogio de Pausânias, para quem, “o amar (erân) e o Amor 

(Eros) não é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar dignamente 

(hó kalôs protrépon erân)” (181a). O amor de Afrodite e Eros Pandemos pode ser 

considerado um kakós éros, em razão de sua ação não ser considerada corretamente bela, pois 
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voltada apenas para o prazer de natureza sensual; já o amor de Afrodite e Eros Uranos seria 

um agathós éros, por encontrar-se voltado para uma ação corretamente bela, por cultivar o 

apreço pelo “que é de natureza mais forte e tem mais inteligência” (181a). A interação entre 

duas ordens distintas de amor prenuncia a determinação de éros como daímon. No elogio de 

Pausânias, a intermediaridade se dá a partir da perspectiva da ação: “Toda ação (práxis), com 

efeito, é assim que se apresenta: em si mesma (heautês), enquanto simplesmente praticada, 

nem é bela nem feia” (180e), como o próprio éros de Diotima. O aspecto mais interessante 

dessa relação é o fato de ela encontrar-se permeada pela noção de retidão (orthós), como se 

este elemento representasse a estrutura mediadora entre dois tipos de ações, uma realizada 

belamente e a outra não, ambas dependendo de um agir correto ou incorreto, para ser 

designadas sob a esfera de uma práxis bela, quando a ação é realizada de forma conveniente, 

e feia, quando praticada de forma inconveniente. 

Pausânias estabelece a mesma analogia em relação ao amor, pois ele “não é em si e 

por si nem belo nem feio, mas se decentemente praticado é belo; se indecentemente, feio” 

(183d). Situado na posição mediadora, a mesma sustentada posteriormente por Diotima, o 

belo amor restringe-se à representação do éros ouranós, cultivado pelo amante de caráter 

bom, por encontrar-se fundido (syntakeís) com algo da ordem do permanente. Já o éros 

pándemos, insere-se no domínio do amante popular cujo objeto do amor não é permanente, 

por apegar-se mais aos apetites do que à reflexão. Somente o bom amor instiga no amante e 

no amado, a disposição para a prática da virtude, em razão de ser um tipo de desejo voltado 

para a tentativa de se tornar sempre melhor diante do outro, e isso só é possível por meio do 

cultivo das belas ações. O poder do amor, no contexto do elogio de Pausânias encontra-se na 

capacidade de o amante expressar ao amado, por meio da palavra, toda a potencialidade de 

suas afecções. Persuadidos pelos discursos dos mais velhos, os mais jovens, “incapazes que 

são de falar” (182b), ou mesmo de entender corretamente o significado de suas palavras, 
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podem tomar qualquer prática ou discurso erótico como o mais verdadeiro, confundindo o 

mau amor com o bom amor, daí a necessidade de se cultivar o agathós éros, por ser o único a 

permitir aos envolvidos por seus efeitos, a discernir com coerência o que “não é fácil 

entender” (182d), a norma (nenomothétetai) da pederastia vingente em Atenas, apesar de ela 

ser considerada mais bela que “a lei do amor (tòn érota nómos) nas demais cidades” (182a), a 

ponto de ser tomada como paradigma para o retórico compor a oposição entre dois tipos de 

amantes, o de caráter bom e o de caráter mau. 

O parâmetro mediador entre as práticas executadas pelo bom e pelo mau amante, 

indiscutivelmente, é de natureza ética, no entanto, este parâmetro não é sustentado em 

princípios filosóficos, pois, embora o bom amante aspire por um prazer dissociado do prazer 

puramente instintivo, representado na imagem do duplo Eros, o Celeste e o Popular, o 

discurso de ambos sustenta-se em uma discursividade de cunho retórico privilegiando o 

discurso da persuasão e não o da verdade, conforme observaremos na definição de retórica 

dada por Sócrates no Górgias: 

 

O que me parece, Górgias, é que se trata de uma prática que nada tem de arte, e que 

só exige um espírito sagaz e corajoso e com a disposição natural de saber lidar com 

os homens. Em conjunto, dou-lhe o nome de adulação (kolakeían). A meu ver, essa 

prática compreende várias modalidades, uma das quais é a culinária, que passa, 

realmente, por ser arte, mas que eu não considero tal, pois nada mais é do que 

empirismo e rotina. Como partes da mesma, incluo também a retórica, o gosto da 

indumentária e a sofística: quatro partes com quatro campos diferentes de atividade. 

No caso de Polo querer, agora, interrogar-me, pode fazê-lo, pois ainda não ficou 

sabendo que parte da adulação eu julgo ser a retórica; sem ter percebido que eu não 

lhe havia ainda respondido, passou a perguntar se não a considerava bela. Porém não 

lhe direi se acho bela ou feia a retórica antes de lhe haver respondido o que ela seja. 

Não ficaria bem, Polo. Caso queiras, pergunta-me agora que parte da adulação eu 

digo que é a retórica (463a). 

 

A retórica em si, de maneira similar à ação, não é bela nem feia, cabe ao orador 

determinar o fim para o qual a direciona. A dificuldade em encontrar a justa medida no plano 

do discurso retórico diz respeito ao fato de Sócrates identificar a retórica ao “simulacro 

(eídolon) de uma parte da política”. Por meio de técnicas e não do verdadeiro conhecimento, o 
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discurso retórico simula uma aparente noção de bem ou de belo, sem conhecer de fato o bem 

ou o belo em si. Ao contrário de Sócrates, para quem interessa demonstrar a verdadeira 

natureza de Eros, o elogio de Pausânias, construído ao estilo do de Isócrates, parece simular, a 

partir da imagem de um deus dual, a defesa de uma face de éros não muito bem aceita nas 

regras da paiderastía ateniense, a da preservação da união sexual entre homens na fase da 

maturidade. Se o jogo retórico contido no seu encômio a Eros se encaminha realmente para 

essa finalidade, como nos sentimos tentados a acreditar, Pausânias não resguarda a mesma 

preocupação de Sócrates, em sustentar seus argumentos no discurso da verdade: 

 

Pois eu achava, por ingenuidade, que se devia dizer a verdade sobre tudo que está 

sendo elogiado (enkomiazoménou), e que isso era fundamental, da própria verdade 

se escolhendo as mais belas manifestações para dispô-las o mais decentemente 

possível e muito me orgulhava então, como se eu fosse falar bem, como se soubesse 

a verdade em cada elogio (epaineîn). No entanto, está aí, não era esse o belo elogio 

ao que quer que seja, mas o acrescentar o máximo à coisa, e o mais belamente 

possível, quer ele seja assim, quer não; quanto a ser falso, não tinha nenhuma 

importância (198d-e). 

 

Sócrates, o verdadeiro erastés, sente-se aturdido diante das práticas discursivas de 

sua época, pois para ele todo discurso, seja qual for a sua forma, deve primar por buscar dizer 

com exatidão o objeto que está sendo questionado, o que implica em dizer a sua verdadeira 

natureza, todavia sua inquietação não parece atingir diretamente a nenhum dos executantes da 

arte da palavra, no espaço do Banquete, principalmente porque foi facultado a cada um 

realizar o seu elogio ao amor do modo como lhe fosse mais conveniente. Pausânias, como os 

demais oradores, na composição de seu elogio opta por utilizar-se dos recursos retóricos no 

sentido de lhe dar mais beleza, resguardando assim a licença poética de elaborá-lo a partir do 

discurso da verossimilhança, daí o teor contraditório de algumas passagens, como se ao 

amante fosse facultado o direito de agir por meio de ações extravagantes, apesar de suas ações 

serem tomadas como modelo para o mais jovem, enquanto a mesma atitude não seria admitida 

ao amado: 
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A quem, com efeito, tenha considerado que se diz ser mais belo amar claramente 

que às ocultas, e sobretudo os mais nobres e os melhores, embora mais feios que 

outros; que por outro lado o encorajamento dado por todos aos amantes é 

extraordinário e não como se estivesse a fazer algum ato feio, e, se fez ele uma 

conquista, parece belo, e seu ato, se não, parece feio; e ainda que, em sua tentativa 

de conquista, deu a lei ao amante a possibilidade de ser louvado na prática de atos 

extravagantes (thaumastà érga) [...] (182d-e). 

 

Segundo Pausânias, as ações consideradas estranhas às convenções da pederastia 

grega, mas aceitas em Atenas, seriam as súplicas e as prosternações realizadas pelos amantes 

diante do objeto de seu amor, bem como o rastejar as portas, a exemplo de Penía, a mãe de 

Eros, no mito de Sócrates. O retórico parece defender tal subserviência, se ela for praticada 

pelo amante, caso contrário tal atitude seria considerada imprópria. Suas ponderações são 

sustentadas no pressuposto de que a própria lei da cidade parece ser benevolente para com as 

ações indignas dos amantes, pois 

 

ao amante porém que faça tudo isso acresce-lhe a graça, e lhe é dado pela lei que ele 

o faça sem descrédito, como se estivesse praticando uma ação belíssima; e o mais 

estranho é que, como diz o povo, quando ele jura, só ele tem o perdão dos deuses se 

perjurar, pois juramento de amor, dizem que não é juramento, e assim tanto os 

deuses comos os homens deram toda a liberdade ao amante, como diz a lei daqui 

(183c). 

 

A flexibilidade da lei que rege as práticas amorosas entre homens em Atenas, 

permite a Pausânias compor, por meio de artifícios retóricos e não do discurso da verdade, a 

sua defesa em prol da liberdade dos relacionamentos amorosos entre homens maduros 

sutentado em princípios de natureza ética. No elogio de Fedro, esses princípios também são 

enfatizados, na retomada pela memória, do modelo a ser seguido na relação entre o erastés e o 

erómenos. Eros, para o mitógrafo, um grande deus (mégas theòs), é capaz de suscitar nos 

homens, o amor pela virtude, condenando o que é feio e exaltando o que é belo, como 

pondera Fedro:  
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Afirmo eu então que todo homem que ama, se fosse descoberto a fazer um ato 

vergonhoso ou a sofrê-lo de outrem sem se defender por covardia, visto pelo pai não 

se envergonharia tanto, nem pelos amigos, nem por ninguém mais, como se fosse 

visto pelo bem-amado (paidikôn). E isso mesmo é o que também no amado 

(erómenon) nós notamos, que é sobretudo diante dos amantes (erastàs) que ele se 

envergonha (aiskhýnetai), quando surpreendido em algum ato vergonhoso (aiskhrôi) 

(178d-e). 

 

Alcibíades, na sua inversão de papéis, parece simplesmente ignorar a proposição de 

Fedro, pois seja assumindo a condição de erastés, ou na de erómenos, segundo o relato de 

suas tentativas mirabolantes de conquistar Sócrates, ele quebra todas as regras propostas por 

Pausânias para o bom amante, deixando-se levar pelo arrebatamento de um amante de caráter 

condenável, tampouco se deixa espelhar no objeto de seus arroubos amorosos, no sentido de 

ficar, como defende Fedro, “semelhante ao mais generoso de natureza” (179a). 

Eros simplesmente não consegue tornar Alcibíades inspirado (enthéos) para a prática 

da virtude, apenas incitando a sua verborragia que escoa pela boca, como éros pelos olhos, 

quando ele passa a narrar, com riqueza de detalhes, as suas fracassadas invectivas contra 

Sócrates. No desenrolar de sua narrativa, ele estaria quebrando todas as regras propostas para 

a pederastia, em Atenas, ou na verdade, não estaria ele corroborando a tese de Pausânias, ao 

se posicionar no papel de erastés, que a lei é condescendente em relação ao amante? Seja qual 

for a hipótese mais provável, o interessante é como Sócrates, o modelo do bom amante, não se 

deixa enlevar pelo desejo ardoroso (epithymía) do mau amante, como confirma o próprio 

Alcibíades, no seu retorno a condição de erómenos: 

 

Ora, não obstante tais esforços meus, tanto mais este homem cresceu e desprezou 

minha juventude, lubridiou-a, insultou-a e justamente naquilo é que eu pensava ser 

alguma coisa, senhores juízes; sois com efeito juízes da sobranceria de Sócrates – 

pois ficai sabendo, pelos deuses, e pelas deusas, quando me levantei com Sócrates, 

foi após um sono em nada mais extraordinário do que se eu tivesse dormido com 

meu pai ou um irmão mais velho (219c-d). 

 

Na intensa explosão de seu afeto, o amor de Alcibíades assume a face do Eros de 

Fedro, cujo poder ilimitado se localiza inicialmente no coração (kardía), no diafragma 
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(phrénes), na alma (thymós) e nos pulmões (stéthea), antes de se instaurar na completude do 

ser que ama, conforme propõe Calame, na sua “fisiologia do desejo amoroso” (1996, p. 30). 

Talvez esse ímpeto gere a coragem de morrer pelo outro, como nos exemplos de Alceste, 

Orfeu e Aquiles. No caso de Alcibíades, o amor o leva a expor-se tão cruamente diante dos 

convidados de Agaton, no sentido de ressaltar não as suas próprias virtudes, mas as de seu 

amado Sócrates, anulando-se completamente diante de suas ações virtuosas, como ele próprio 

afirma: 

 

E senti diante deste homem, somente diante dele, o que nincuém imaginaria haver 

em mim, o envergonhar-me de quem quer que seja; ora, eu, é diante deste homem 

somente que me envergonho. Com efeito, tenho certeza de que não posso contestar-

lhe que não se deve fazer o que ele manda, mas quando me retiro sou vencido pelo 

apreço em que me tem o público. Safo-me então de sua presença e fujo, e quando o 

vejo envergonho-me pelo que admiti. E muitas vezes sem dúvida com prazer o veria 

não existir entre os homens; mas, se por outro lado tal coisa ocorresse, bem sei que 

muito maior seria a minha dor, de modo que não sei o que fazer com esse homem 

(216b-c). 

 

A inquietude de Alcibíades é maior, a ponto de desestruturá-lo completamente, por 

ter a consciência de que Sócrates, quando quer, costuma se comportar amorosamente 

(erotikôs) com os belos jovens, como Fedro, Cármides, ou mesmo Agaton, motivo de 

Sócrates se embelezar (ekallopisámen), “a fim de ir belo à casa de um belo (hína kalòs parà 

kalòn ío)” (174a), mas diante dele simplesmente parece ignorá-lo. Nessa ocasião, Alcibíades, 

tomado por ciúmes de Sócrates disputa com Agaton a sua atenção, sem talvez imaginar, ou 

possivelmente por não desconhecer que Sócrates costuma flertar com os jovens belos, embora 

prefira ignorar, na sua tentativa frustrada de conquistar o alvo de seu desejo, momento sempre 

adiado por Sócrates, a ponto de levá-lo a confundir que ao elogiar, ou se deixar encantar pela 

beleza de um corpo jovem, o filósofo, como na ascese erótico-dialética de Diotima, é movido 

pelo prazer de descobrir se sua alma também é bela. Esse processo pode ser observado na sua 

chegada à casa do trágico, quando este o convida a recostar-se ao seu lado para partilhar com 

ele suas ideias, sentando-se na borda do leito ocupado por Agaton, Sócrates lhe diz: 
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Seria bom, Agaton, se de tal natureza fosse a sabedoria que do mais cheio escorresse 

(rheîn) ao mais vazio, quando um ao outro nos tocássemos (haptómetha), como a 

água dos copos que pelo fio de lã escorre do mais cheio ao mais vazio. Se é assim 

também a sabedoria, muito aprecio reclinar-me ao teu lado, pois creio que de ti serei 

cumulado com umas vasta e completa sabedoria. A minha seria um tanto ordinária 

ou mesmo duvidosa, como um sonho, enquanto a tua é brilhante e muito 

desenvolvida, ela que de tua mocidade tão intensamente brilhou, tornando-se 

manifesta a mais de trinta mil gregos a testemunharam (175d-e). 

 

De modo similar a Alcibíades, Agaton parece só entender o contexto erótico da fala 

de Sócrates, acusando-o de ser insolente (hybristès), e adiando tanto quanto possível, como 

um bom aprendiz da lei da pederastia, ou possivelmente, espelhado no exemplo de Sócrates e 

Alcibíades, ou ainda por saber que a hipótese de uma possível concretização do desejo com 

seu interlocutor, é praticamente impossível de se tornar real. Ao jovem trágico, como ao 

jovem político parece faltar a coerência para discernir, primeiro, que o desejo de Sócrates se 

direciona para a beleza do que é para sempre; segundo, que o jogo de sedução entre ele e os 

jovens com quem dialoga, não passaria de um jogo de linguagem, no sentido de instigar na 

alma de seu interlocutor, o desejo pela busca do bem e do belo. O problema maior reside na 

fixação da imagem de Sócrates como erastés, pois os seus apaixonados parecem não 

conseguir dissociá-lo da imagem do sedutor implacável, transformando-o no objeto de sua 

caçada individual, no sentido de obter não a sua sabedoria ou a sua virtude, mas simplesmente 

os seus favores amorosos. Para Pausânias, a servidão voluntária em Atenas só se justifica em 

nome da verdadeira virtude. 

 

É com efeito norma (nómos) entre nós que, assim como para os amantes, quando um 

deles se presta a qualquer servidão (douleían) ao amado, não é isso adulação 

(kolakeían) nem um ato censurável (eponeídston), do mesmo modo também só outra 

única servidão voluntária resta, não sujeita a censura: a que se aceita pela virtude. 

Na verdade, estabeleceu-se entre nós que, se alguém quer servir a um outro por 

julgar que por ele se tornará melhor, ou em sabedoria ou qualquer outra espécie de 

virtude, também esta voluntária servidão (ethelodouleía) não é feia nem adulatória 

(184c-d). 
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Consciente desta norma, Sócrates joga no ar o seu desejo inflamado, manifesto por 

meio da visão, da palavra, do breve toque nos cabelos do belo Fédon, ou na expressão de toda 

sua eroticidade, na descrição de como a visão do interior das vestes do belo Cármides, o 

deixou completamente “inflamado e fora de si” (Cármides 155d),88 levando-o a pensar em 

Quídias, poeta versado nas coisas do amor, como Safo, Diotima, e ele próprio, que lhe deu o 

seguinte conselho, ao falar de um belo jovem: “Como um leão, confiante de sua própria força, 

agarrei um filhote de cervo, mas não bebi o seu sangue” (Fr. 714 de Quídias, citado em 

Cármides 155d). Sócrates denota a impressão de ele próprio se encontrar preso nas garras 

dessa fera, quando se defronta com a estonteante beleza de Cármides. Seria ele o leão feroz e 

caçador de jovens belos? Ou em uma inversão, no estilo da realizada por Alcibíades, seria ele 

o filhote de cervo que sucumbe ao assédio do leão? Para Dover, “o belo menino é o leão, e o 

adulto suscetível é o filhote de cervo, golpeado e devorado pelo desejo” (2007, p. 87, n. 33). 

Dorion interpreta esse fragmento em dois sentidos, o primeiro, à luz da passagem do Fedro, 

na qual Sócrates alerta ao jovem sobre os riscos de se entregar a um indivíduo apaixonado e 

fora de si, como ele diante de Cármides, como Alcibíades diante dele, mas principalmente 

como ele se sente neste momento, completamente atordoado pelos influxos emanados por 

Fedro:  

 

A respeito de tudo isso, menino, convém meditares, a fim de compreenderes que a 

amizade do amante não é bem intencionada e só visa a saciar o apetite: Como os 

carneiros aos lobos, o amado aos amantes agrada (hòs paîda philoûsin erastaí). Foi 

como eu te disse Fedro não ouvirás de minha boca nem mais uma palavra. Aqui 

termina o meu discurso (241c-d). 

 

Nesse sentido, o leão pode ser pensado como a representação do amante, Sócrates; e 

o cervo, o amado, Cármides. A questão colocada por Dorion é que se Sócrates representasse 

de fato a personificação do leão, não teria muito sentido ele se mostrar ameaçado e citar o 

                                                                 
88 Para efeito de citação utilizaremos a tradução de Carlos Alberto Nunes editada pela UFPA, cotejada com a 

tradução de Louis-André Dorion editada pela GF-Flammarion. 
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verso de Quídias, evocando essa ameaça. Nessa hipótese, Sócrates não estaria realmente se 

reguardando, após expor tão cruamente a explosão do desejo sobre ele? Ou ainda, se 

pensarmos na passagem do Fedro acima citada, ao afirmar que encerrava seu discurso erótico, 

e até mostrar vontade de sair do cenário em que ele e o jovem conversavam, às margens do 

Ilissos,89 Sócrates não estaria de fato realizando o processo de transição, na ordem do 

discurso, da abordagem do desejo instintivo e natural reconduzindo o debate para a 

compreensão do verdadeiro desejo? Ao trazer para a discussão um modelo às avessas, como a 

imagem do leão e do cervo, do lobo e do carneiro, Sócrates não estaria reconhece a violência 

do impulso amoroso, mas ao mesmo tempo mostrando que o verdadeiro erastés, o filósofo, 

consegue superar a esfera das paixões, sem sofrimento, por seu desejo encontrar-se 

direcionado para o prazer de natureza intelectiva?  

Mas retornemos à segunda proposição de Dorion, que é na verdade, a inversão da 

primeira, pois sustentada na identificação de Sócrates com o cervo, e de Cármides com o leão, 

centrada nos moldes da inversão dos papéis amorosos (Notes à Charmide, 2004, n. 26, p. 

116), como alega o próprio Alcibíades, no Banquete: 

                                                                 
89 Em Morte em Veneza, Mann resgata o estado de alma do poeta inspirado (enthousiastikós), em meio à 

recriação poética do cenário e da conversa entre Sócrates e Fedro (Fedro 230B-C). A escolha desse lugar para 

desenvolver as suas reflexões acerca do belo, certamente não é casual, mas um artifício poético para introduzir 

na sua narrativa a relação platônica do Fedro, mas também do Banquete, entre o amor e a beleza: 

Era o velho plátano perto dos muros de Atenas – aquela sombra sagrada, perfumada pelo aroma das flores do agnocasto, 

adornada de estátuas e oblações em honra das ninfas e de Aquelôo. O riacho muito límpido cascateava no cascalho liso 

aos pés da árvore de ramos estendidos; as cigarras ciciavam. Mas na relva em suave declive, onde se podia estar deitado 

mantendo a cabeça mais alta, dois homens estavam estendidos, protegidos do calor do dia: um velho e um jovem, um, 

feio, o outro, belo; a sabedoria junto à graça. E entre amabilidades e gracejos espirituosamente sedutores, Sócrates 

instruía Fedro sobre o desejo e a virtude. Falava-lhe da cálida emoção que surpreende o homem sensível quando seus 

olhos se deparam com um símbolo da beleza eterna; falava-lhe dos desejos lúbricos do ímpio e mau, que não pode 

conceber a beleza ao ver sua imagem e que é incapaz de veneração; falava do temor sagrado que assalta um espírito 

nobre, quando lhe aparece um corpo divino, um corpo perfeito, de como ele então estremece e fica fora de si, mal se 

atrevendo a olhar, venerando aquele que possui a beleza, disposto mesmo a oferecer-lhe sacrifícios como a uma estátua 

divina, se não temesse que o tomassem por louco. Pois a beleza, meu caro Fedro, e apenas ela, é simultaneamente visível 

e enlevadora. Ela é – nota bem – a única forma ideal que percebemos por meio dos sentidos e que nossos sentidos podem 

suportar. Ou o que seria de nós acaso o Divino, a Razão, a Virtude e a Verdade se dispusessem a aparecer aos nossos 

sentidos? Não iríamos sucumbir consumidos pela chama do amor, qual Sêmele outrora diante de Zeus? Assim, a beleza é 

o caminho que conduz ao espírito o homem sensível – apenas o caminho, um meio apenas, pequeno Fedro... E então 

aquele astuto sedutor expôs o mais sutil, ou seja, que o amante é mais divino que o amado, pois deus está presente no 

primeiro mas não no outro – talvez o pensamento mais terno e irônico que jamais foi concebido, fonte de toda malícia e 

da mais secreta volúpia do desejo (2003, p. 57-58). 

Em meio a um cenário marcado duplamente, pela beleza natural e pelo valor de culto, encontramos novamente 

os pares Sócrates e Fedro, numa alusão a Sócrates e Fédon, envolvidos à primeira vista, pelo jogo de sedução 

entre o erastés e o erómenos, mas também pela relação entre o amante da sabedoria (philósophos) e o amante do 

belo (philókalos) (248d). 
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E na verdade, não foi só comigo que ele os fez, mas com Cármides, o filho de 

Glauco, com Eutidemo, de Diocles, e com muitíssimos outros, os quais ele engana 

fazendo-se de amoroso (erastès), enquanto é antes na posição de bem-amado 

(paidikà) que ele mesmo fica, em vez de amante (erastoû) (222b). 

 

A cena em questão reforça o relato de Alcibíades, de que diante dos belos jovens 

Sócrates fica profundamente atordoado (216d), no entanto ele não se deixa escravizar pelos 

apelos dos sentidos, conservando a moderação de sempre, mesmo quando assume para 

Mênon, sentir-se fragilizado diante dos belos jovens (Mênon 76c). Ao longo dos diálogos, a 

imagem de Sócrates sensibilizado pela visão de um belo jovem se consolida, no entanto ainda 

prevalece no discurso corrente a hipótese de que Sócrates e Platão, os bons amantes, teriam 

afastado do discurso filosófico toda e qualquer manifestação do desejo, quando o Banquete 

está aí para provar que é impossível pensar a filosofia socrático-platônica sem a presença de 

éros, nas suas mais variadas formas. 

 

3.4.2. SAFO 

 

Pensemos agora Safo na condição de erasta. Um fato inconteste quando se fala da 

poetisa de Mitilene são os inúmeros mitologemas criados em torno de sua imagem, desde a 

antiguidade. O tema mais debatido, a partir do período helenístico, que ficou conhecido como 

a “questão sáfica” diz respeito aos nomes femininos encontrados nos fragmentos eróticos de 

sua autoria associados aos das jovens que frequentavam sua escola, a quem ensinava música, 

dança e composição poética, dentre outras habilidades, e por quem fora apaixonada. A 

questão não é tão simples como parece, justamente porque existe uma tendência a confundir, 

talvez a melhor expressão seja fundir, o teor do canto erótico da mélica de Lesbos com a sua 

vida pessoal, a respeito da qual também não se encontra um registro plausível, que possa ser 
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evocado como testemunho confiável acerca de sua opção sexual por mulheres, pois até 

mesmo na comédia, no qual essa imagem se reforça, encontramos muito comumente a figura 

de Safo ligada também a amantes masculinos. Resguardando as devidas proporções entre os 

modos de pensar os padrões da sexualidade grega e os nossos, ainda assim nos sentimos 

tentados a fomentar o debate em torno da preferência sexual da mélica, questionando se Safo, 

certamente dentro de nossos parâmetros classificatórios dos comportamentos atuais não teria 

sido bissexual? Ou mais ousadamente, se pensarmos no elogio de Aristófanes, Safo seria 

originária do gênero puro, mulher-mulher, ou seria do gênero do andrógino, homem-mulher? 

Ou Safo seria um ser híbrido, resultante dessas duas linhagens, resguardando a inclinação 

sexual de ambas? 

Ironias a parte, não pretendemos aqui encontrar um consenso em torno da 

sexualidade de Safo, até porque esta é uma questão polêmica. Para Ragusa, “os debates em 

torno da sexualidade e do homossexualismo de Safo e de sua mélica têm rendido ao longo de 

séculos de estudos – e a hipérbole não é mero exagero – oceano de tintas” (2005, p. 74-75), 

fato com o qual concordamos, pois a nosso ver esta questão sempre estará em aberto, 

alimentando, seja o imaginário daqueles que se encantam com a beleza e vivacidade de seu 

canto, seja os daqueles a quem o intenso realismo de seus versos parece chocar. A respeito 

desse tema, Dover ressalta que as “reações eróticas fortes e visíveis de uma mulher à beleza 

de outra mulher não aparecem exclusivamente na poesia de Safo” (2007, p. 247), pois 

algumas partheneia, canções compostas por homens, dentre eles Píndaro e Alcman, para os 

corais de virgens também se utilizavam de uma linguagem profundamente erótica, como uma 

forma de elogio público à beleza e à graça feminina, como encontramos nos epigramas 

eróticos, na maioria das vezes dirigidos aos belos jovens. Para tornar mais acirrado esse 

debate, Lardinois propõe: 
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Podemos concluir que, no caso de Safo, estamos, no máximo, diante de 

relacionamentos breves entre uma mulher adulta e uma jovem prestes a se casar. 

Chamar de ‘lésbicas’ essas relações é um anacronismo. É impossível avaliar se a 

palavra se aplica à própria Safo ou à sua vida íntima. Na verdade, essa é um questão 

sem sentido. Mesmo se, pelos padrões modernos, Safo devesse ser considerada 

lésbica, sua experiência deve ter sido muito diferente, vivendo como viveu, em uma 

era diferente com diferentes noções e tipos de sexualidade (Safo lésbica e Safo de 

Lesbos, p. 50 apud RAGUSA, 2005, p. 78). 

 

Um fato inconteste em tudo isso diz respeito à precariedade de registros acerca da 

homossexualidade feminina; os vestígios desse comportamento aparecem nos fragmentos de 

Safo, ou nas canções compostas para os corais das virgens, e a abordagem desse tema, sempre 

é regida pelo modelo das relações homossexuais masculinas, talvez essa seja a razão da série 

de críticas geradas a partir do séc. I, acerca de sua preferência sexual. Para Dover, “a data 

tardia dos comentários negativos sobre a homossexualidade de Safo talvez possa ser explicada 

pela influência das atitudes sociais, morais e culturais de Atenas (sem esquecermos a 

crescente importância das preocupações filosóficas no setor educado da sociedade ateniense 

no séc. IV a.C.) sobre os critérios morais helenísticos” (2007, p. 151). 

Em meio a esse panorama nada receptivo a mélica erótica de Safo, Ovídio elabora 

um conjunto de cartas fictícias, escritas em dísticos elegíacos, no qual representa a dimensão 

trágica do amor, conhecido por Heróidas ou Carta das Heroínas. Interessa-nos 

especificamente a Carta XV, conhecida mais comumente como a Carta de Safo a Faon, cuja 

autoria é amplamente contestada, pois se Ovídio a atribui a Safo, alguns de seus intérpretes 

também consideram que ela não seria de sua autoria, por não constar nos manuscritos das 

Heróidas, como o de Parisinus e o Etonensis. O argumento da suposta carta de Safo seria a 

viagem de Faon para a Sicília; temerosa que ele a esquecesse Safo lhe escreve uma carta, de 

modo que mesmo longe de Lesbos, o jovem conseguisse sentir sua presença ao lado dele. 

Desde os primeiros versos, o eu mélico fala do quanto a ausência do amado lhe excita e traz 

aflição: 
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Ardo, como se a brasa em fogo ardente 

Abundante seara já madura, 

Se há indômito vento, que o fomente (v. 5).90 

 

O temor da personagem é maior, porque Faon teria beleza e juventude, enquanto lhe 

resta apenas expressar o seu sofrimento, pois mesmo afastada dele, se sente escravizada pelo 

amor que lhe dedica. Diante da ausência de Faon, que parte sem ao menos se despedir dela (v. 

48), nem seus antigos amores já não lhe afetam mais: 

 

Não me pode agradar a companhia 

Das Pyrriades moças; não me agradam 

Methymniades, e as mais, que Lesbos cria; 

Anactória e Cydno alva já me enfadam; 

Meus olhos, que antes a Atthis ocorriam, 

De vê-la agora, já se desagradam. 

Calo imensas, que cega me rendiam; 

Tu único tão cheio de dureza. 

Tens o amor, que antes tantas possuíam. 

Tua idade é florente, tens beleza: 

Ah que laços recônditos armava 

A meus olhos a tua gentileza! (v. 8-11). 

 

Na construção de uma Safo despida de sua orientação sexual originária, nos 

perguntamos se Ovídio não parece querer dissipar, através do discurso fictício dessa nova 

mulher, posicionada por ele no papel da erasta apaixonada por um jovem que possivelmente 

já não a quer mais, a preferência sexual da outra Safo, possivelmente a real, sobre a qual se 

tece tantas conjecturas? Preconceituosa, a Carta XV de Ovídio prefere ocultar o desejo 

inflamado de Safo pelas jovens de Lesbos que recebiam seus ensinamentos, algumas delas 

talvez tendo compartilhado os prazeres do amor com ela, construindo a estrutura da pseudo-

Safo “segundo um modelo familiar: nele, a mulher assume o papel viril do desejante e o 

homem, a condição da donzela desejada” (FONTES, 2003, p. 88). 

                                                                 
90 Nas citações da Carta XV, utilizaremos a tradução de Couto Guerreiro editada pela Off. Francisco Luiz 

Ameno. 



120 

 

Fixada por Ovídio na condição da amante mais velha, apaixonada pela beleza e 

vivacidade do mais jovem, a Safo fictícia é construída à imagem de Sócrates, consegue falar 

belamente, no entanto lhe faltam beleza e esplendor: 

 

Negou-me a natureza lindas cores, 

Assim é; porém ficam bem supridas 

Com me dar uns talentos superiores. 

Sou pequena; porém encho as medidas 

Do meu nome; e o meu nome tem enchido 

Da terra as regiões tão estendidas. 

Sou trigueira; porém andou perdido 

Perseu já por Andromeda, em que havia 

O pátrio parecer tão denegrido (v. 16-18). 

 

Feia, pequena, negra, possíveis metáforas para Ovídio expressar o seu desapreço pela 

opção sexual da verdadeira Safo de Lesbos. Para Fontes, essas imagens se confrontam com o 

protótipo do corpo feminino nas representações pictográficas dos vasos, no qual prevalece o 

contraste entre os corpos imaculadamente brancos das mulheres e o bronzeado escuro dos 

corpos dos homens (2003, p. 90). Na contraposição entre o branco e o negro, a beleza e a 

feiúra, o amor pelos rapazes e o amor pelas moças, as figuras de Sócrates e Safo se encontram 

e confrontam os valores da tradição. A questão que coloca para nós é se na condenação do 

Sócrates real e da Safo personagem, não paira veladamente a sobrecarga da prática 

desvirtuada da instituição da pederastia entre os gregos, amenizada para Sócrates na acusação 

conjunta de impiedade? 

No caso da Safo ovidiana é aplicada uma espécie de “castigo”, na forma de um amor 

não correspondido, o que seria uma desonra pública, pois o suposto caso amoroso entre ela e 

o jovem Faon seria moldado na imagem da relação entre o erastés e o erómenos, no qual a 

suposta Safo por ser mais velha assumiria o papel de erasta, não podendo mendigar o amor de 

seu amado, como o personagem central da Carta XV de Ovídio, sem ser menosprezada pela 

sociedade, por infringir as regras da pederastia. A pressão por encontrar-se afastada de Faon e 

ao mesmo tempo ser ridicularizada pelos cidadãos de Lesbos aumenta o seu desespero, 
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levando-na a fomentar a fixa ideia de que o outro lado do Lêucade seria o espaço ideal para 

ela viver sem as afrontas dos lesbianos. A fórmula reducionista com que Ovídio cria a 

personagem da Carta XV, nos leva a pensar se na sociedade para a qual ele escreve essa 

realmente não seria a solução perfeita, apesar de não concordarmos com ela, para mitigar a 

coragem da Safo real de assumir, em uma cultura na qual a mulher é tratada como um ser de 

condição inferior, a pecha de tribás, expressão com certa equivalência relativa ao que 

modernamente designamos por lésbica? 

Para nós, Ovídio parece não ter percebido, nessa longa carta fictícia, que se para a 

sociedade romana de sua época, assim como para a grega na qual viveu a mélica de Mitilene, 

a homossexualidade feminina era considerada infame, o recurso utilizado por ele para 

mascarar a opção sexual da mulher Safo nos parece ainda mais desprezível, pois movido por 

esse intento, ele não dá relevância alguma à função pedagógica da grande poeta de Lesbos, na 

preparação das jovens para administrarem com precisão os cuidados da casa após o 

casamento; tampouco parece ter atentado para a exuberância de seus versos, embora tente 

resgatar o seu estilo, na escrita da Carta de Safo a Faon. A beleza do canto de Safo e a beleza 

do discurso de Sócrates são justamente o eixo a unir as imagens de ambos; cada um no seu 

próprio fazer se mostra exímio mestre na arte do amor e da sedução por meio das palavras, 

apesar da feiúra que lhes é atribuída pela tradição. No confronto entre realidade e ficção, os 

dois compartilham o mesmo fim trágico, Sócrates pela ingestão da cicuta, a Safo ovidiana 

pelo salto no Lêucade. O mais intrigante é que nesse ato extremado, aos dois parece ter 

faltado a possibilidade de continuar exercendo livremente a arte do discurso, e sem ela, eles 

não conseguiriam mais se reconhecer. 

Mas se quisermos realmente estabelecer uma identidade entre Safo e Sócrates, não 

precisamos da mediação de Ovídio, pois se nos dirigirmos aos epigramas atribuídos a Platão, 

encontraremos o mesmo atordoamento e o não reconhecimento de si próprio, quando o 
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amante sucumbe aos delírios do amor sensual, manifestos na poética de Safo, mas de forma 

similar, na construção da ascese erótico-dialética de Diotima, ou nos discursos amorosos de 

Sócrates, no Fedro, sendo comum a Safo e a Platão, a tragicidade desse encontro entre o eu e 

o outro, mas principalmente o retorno do outro para si mesmo, no qual já não se reconhece 

mais como é, embora continue tentando dissipar os vestígios da presença do outro e a sua 

influência sobre a dimensão de seu próprio desejo. O maior exemplo dessa estranha sensação 

de atordoamento suscitado na alma e no corpo de quem ama podemos observar no Epigrama 

VI 1: 

 

Eu, a Laís que altiva riu da Grécia, eu que tive outrora 

Amantes jovens em penca à minha porta, 

dedico a Afrodite este espelho, pois não me quero ver 

como sou e não me posso ver como era. 

 

O curioso é como, ultrapassado o enamoramento primeiro de Platão com a poesia 

formal, este incorpora a sua leveza e beleza, na escrita de sua prosa filosófica, tornando-se 

também um ser alado e leve, como os poetas, ou como o próprio éros. Nesse processo, deixa 

transparecer os vestígios da eroticidade do amor, no confronto trágico entre o deixar-se 

escravizar pelas paixões e o saber direcionar essas paixões para a busca do prazer de natureza 

intelectiva, contudo sem descartar a dimensão apetitiva, quando se é um natural filósofo. 

Outro aspecto fundamental, encontrado no primeiro epigrama supracitado diz respeito à 

antecipação da elaboração da questão a ser trabalhada, posteriormente, no Banquete e no 

Fedro, mas presente também no Filebo e no Lísis, se o amante deve amar o amado, ou se o 

amado deve amar o amante. Nesse fragmento, o filósofo já aponta a perspectiva tão dicutida 

pelo personagem Erixímaco, no Banquete, se seria ou não, “belo aquiescer aos amantes” 

(182b). Pensando na discussão do Fedro, Platão não se mostraria, no Epigrama VII 100 

mencionado anteriormente, um mau amante, por ter cometido a indiscrição de um amante 

apaixonado, ao elogiar publicamente o objeto de seu amor? 
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Se pensarmos as origens do discurso erótico platônico a partir da estrutura narrativa 

dos elogios do Banquete, veremos como a relação éros e lógos trabalhada anteriormente por 

nós mostra-se inseparável, resguardando a mesma interconexão do Crátilo, no qual “amor, 

palavra, discurso, persuasão, argumentação e heroísmo... têm um vínculo fundamental, 

constituindo uma teia de significações perfeitamente interligadas” (PESSANHA, 1997, p. 26). 

Marcados pela heterogeneidade, os elogios a éros do Banquete reproduzem de forma 

hierarquizada e fragmentada, o discurso de épocas passadas que chegam até nós através de 

“uma longa cadeia de memórias e esquecimentos” (Pessanha, 1987, p. 89). Nesse diálogo, o 

processo de mediação dos discursos é marcado pelo resgate de outro lógos, o da tradição 

mitopoética perdido em um passado longínquo e recuperado, ao tornar-se potencialmente 

presente, através de um discurso ou de uma imagem ocultos em outro discurso ou imagem. 

 

3.5.  O DESVELAMENTO DO LÓGOS 

 

A relação discurso-pensamento é um elemento amplamente tematizado por Platão, 

caracterizando-se pela multiplicidade de sentidos, como este os representa, ao longo de seus 

diálogos. Pretendemos resgatar aqui alguns desses aspectos, centrando nossa análise na 

contiguidade entre éros e lógos, a partir do Banquete, diálogo no qual o caráter intrínseco 

desse vínculo se mostra com mais intensidade, como viemos apontando ao longo deste 

capítulo, embora esteja presente no conjunto de sua obra. Contudo, a interdependência dessas 

duas noções é anterior a Platão, e pretendemos resgatar esse vínculo no discurso de Górgias, 

acerca do mito de Helena de Troia, pelo fato de ele pensar o lógos como um poderoso artifício 

de persuasão, portanto, como algo separado de toda pretensão de verdade. O Elogio de 

Helena, para Górgias, representa o espaço privilegiado para ele fazer o elogio do discurso de 

aparência, próprio de quem possui a técnica do bem argumentar, pois a potência do lógos 
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gorgiano não reside na capacidade de dizer a verdade, mas de “honrar com louvor o digno de 

louvor e sobre o indigno aplicar censura; pois igual erro e ignorância é censurar as coisas 

louváveis e louvar as censuráveis” (§1). Ora, mas não é isso que ele pretende fazer ao elogiar 

a ação censurável de Helena? Logo, não seria o seu elogio, desde o início, passível de 

censura? Talvez seria se ele não desse ao lógos o poder de ação, alterando conforme os fatos a 

mentalidade de quem é afetado pelo discurso; um exemplo disso é o próprio Elogio de 

Helena, no qual ele direciona o receptor por meio de quatro hipóteses possíveis para a ida de 

Helena para Troia, sem argumentar suficientemente acerca de nenhuma delas, embora ressalte 

a eficácia do discurso na construção de valores, nem sempre reais, mas plenamente 

sustentáveis. 

No sentido de entender com mais precisão o jogo intrincado de palavras próprio da 

retórica gorgiana, retornaremos mais uma vez a Homero, para acompanhar de perto a 

construção do raciocínio de Górgias. Na retomada do mito homérico, o orador volta-se para o 

Canto IV da Odisseia, no qual o aedo dá voz à mulher de Menelau, para que esta possa contar 

a Telêmaco, na sua chegada a Esparta à procura de notícias do pai, o episódio da entrada de 

Odisseu em Troia, disfarçado de mendigo, sendo Helena a única a reconhecê-lo. Nessa 

passagem, Homero faz duas concessões a essa personagem; a primeira nos parece um tanto 

contraditória, após as sérias acusações dirigidas a Helena, na Ilíada, em especial no canto VI 

344, no qual ela própria se define a Heitor como a que fabrica odiosas maquinações, 

enganadora (kakomekhánou).91 No entanto, no contexto do Canto VI da Odisseia, Homero 

ameniza o impacto da caracterização de Helena na Ilíada, concedendo-lhe o direito de aliviar 

a dor e o sofrimento das lembranças trazidas pelos testemunhos acerca da guerra, através de 

uma droga (phármakon) aplicada ao vinho, cujo poder permitia “proteger contra amarguras 

                                                                 
91 Na tradução arrojada de Campos (2002), “[...] cadela má, de mente maliciosa, odienta”, que parece 

acompanhar a de Lassere (2000), “uma cadela, cujas ações causam arrepios”, ou ainda na tradicionalista de 

Nunes (s/d), “[...] a pobre que apenas desgraças espalha!”. 
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por um dia inteiro” (v. 222-223), sendo bastante eficaz para aliviar os males provocados na 

alma, pela perda do pai ou da mãe, portanto propícia para ser aplicada ao jovem Telêmaco. 

A segunda acontece após a aplicação do phármakon, quando Homero finalmente lhe 

dá o direito de tecer algumas considerações acerca de sua atuação no episódio da Guerra de 

Troia, atribuindo a Afrodite, a responsabilidade por ela ter causado tantos sofrimentos. A 

passagem em questão acontece em meio à manifestação da esposa de Menelau acerca da 

alegria e do prazer causados em seu espírito, quando Odisseu lhe prenuncia o plano para a 

invasão de Troia: 

 

Rompem em altos lamentos as outras, Troianas; contudo, 

muito exultei, porque o peito propenso a voltar se encontrava 

para o meu lar, lastimando a loucura que por Afrodite 

me fora dada, ao levar-me da pátria querida para Ílio, 

abandonando a filhinha, o meu leito, de núpcias e o esposo, 

que nem é falto de dotes do espírito nem de beleza (IV 259-264). 

 

Sob a interferência de Afrodite e não por sua livre vontade, Helena entregou-se ao 

desvario e à desrazão (áte), cumprindo a sua moíra, já prescrita no episódio do julgamento 

que deu origem à Guerra de Troia, quando Páris é designado por Zeus como árbitro (hístor), 

para decidir a quem melhor se destinaria a maçã de ouro com a inscrição “à mais bela” 

(kallisti), lançada por Éris, entre Hera, Atena e Afrodite, no casamento de Tétis e Peleu. 

Usando o poder da persuasão, cada uma das três deusas faz promessas ao jovem, no sentido 

de torná-la vencedora da contenda gerada pela deusa da Discórdia. Seduzido pelos encantos 

da deusa do desejo amoroso e pela sua oferta de lhe conceder o amor da mais bela das 

mortais, Helena de Esparta, Páris concede a vitória a Afrodite, sem dar-se conta da gravidade 

de seu ato. Por outro lado, Helena denota ter a consciência tanto da interferência dos deuses 

sobre seus atos, como a certeza de que seus erros serão perpetuados pelos aedos: 

 

Triste destino Zeus grande nos deu, para que nos celebrem, 

nas gerações porvindoiras, os cantos excelsos dos vates (VI 357-358). 
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Pela voz de Helena e dos múltiplos personagens de suas epopeias, Homero postula 

valores e ideias, no entanto, a ação dos heróis não é ainda tomada no sentido da proaíresis 

aristotélica, não é escolha deliberada (Ética a Nicômaco 1111 b 5-10) e sustentada no lógos, 

mas a partir de um decreto divino, como defende Helena, na cena em que Heitor acusa a ela e 

a Alexandre de terem desencadeado tão cruenta guerra, e a mesma responsabiliza os deuses 

por insuflarem no casal, sentimentos e atos insensatos, despertando a desrazão (áte) dos 

aqueus contra os troianos.  

Reconstruída a ação na qual Górgias irá desenvolver seus argumentos, retornemos ao 

Elogio de Helena, observando que nessa obra, o sofista resgata um elemento marcante da 

estrutura psicológica dos personagens de Homero, a noção de áte, para construir a sua defesa, 

no e pelo lógos, através da imagem desta mulher tão aviltada pela tradição mitopoética, 

sobretudo em sua execração na Ilíada, motivada pela perda súbita de lucidez (áte). Esse 

movimento, apesar de incipiente, aparece na Odisseia, quando Homero redime Helena de seus 

erros, pelos quais foi devidamente punida, dando a ela o poder de contar suas próprias 

desventuras. A defesa de Górgias compreende justamente esse processo de transição nos 

modos de Homero caracterizar Helena, na Ilíada e na Odisseia, permitindo-lhe mostrar a seus 

espectadores, por meio de sua intensa habilidade discursiva, tanto a não-culpa, como mais 

categoricamente, a inocência dessa personagem. O lógos presente no discurso epidítico desse 

sofista apresenta-se sob a forma de um discurso contraditório (antílogos), potencialmente 

capaz de transformar a culpa em não-culpa, ou a não-inocência em inocência, aspecto 

presente nos argumentos centrais de sua defesa. 

Segundo Górgias, Helena guiou suas ações, “ou pelos desígnios da sorte e por 

deliberações dos deuses e por decretos da necessidade ela agiu como agiu ou tendo sido 

raptada à força, ou persuadida por palavras (lógois peistheîsa) <ou presa por amor (eróti 
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hálousa)>” (§ 6). Utilizando-se de uma estratégia simplificada e reducionista, sustentada pelo 

propósito de provar sua tese acerca da não-culpa ou inocência de Helena, Górgias atribui a 

possível culpa de sua ré à fatalidade, à vontade dos deuses ou a de seu raptor, mas 

principalmente ao poder encantatório do lógos. Concebido como um atributo estritamente 

humano, o lógos gorgiano torna-se uma ferramenta específica para quantos, como ele, fazem 

uso da arte da palavra. 

Estruturalmente, o Elogio de Helena mostra-se como o espaço privilegiado para 

Górgias desenvolver o livre exercício dessa arte de brincar com palavras, aparentemente de 

maneira despretensiosa, contudo não inocente, pois, envolvida nesse jogo marcado pelo uso 

expressivo da eloquência encontra-se uma brilhante estratégia de persuasão, por meio da qual 

o sofista apresenta seu método aos possíveis interessados em aprender com ele, a técnica 

(tékhne) de dominar a linguagem. Habilidoso no uso desse artifício, cujo efeito fascina e 

entorpece o pensamento de seus contendores, Górgias não se preocupa em ocultar, ao longo 

de seu encômio a Helena, o tipo de jogo praticado por ele e pelos demais sofistas, que 

utilizam o lógos à maneira de um remédio (phármakon), conduzindo e moldando a alma a seu 

bel-prazer. A difusão desse recurso, que integra a arte do discurso contraditório, para retirar a 

má reputação de Helena (§ 21), revalida a crítica platônica à falta de seriedade do jogo 

dissimulado da sofística, principalmente porque no agón estabelecido por meio do lógos, 

importa ao sofista, persuadir e, não, dizer a verdade. 

Mas pensemos a intrínseca relação entre éros e lógos, delimitada por Górgias, 

sobretudo no último ponto de sua defesa, quando reconstrói, a partir da argumentação 

retórica, o mito do amor de Helena e Alexandre, com o propósito de provar a autenticidade de 

sua tese, que tenta desvencilhar a ação de Helena de todo e qualquer erro, para associá-la a 

uma infelicidade da qual ela não consegue escapar. Retomando um recurso amplamente 

difundido entre os poetas, Górgias reabilita a imagem de Helena, atribuindo a causa de sua 
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desrazão momentânea ao influxo de éros e seu poder de causar dor e fazer sofrer. Na 

construção de sua defesa, o sofista concilia, no seu discurso verossímil a noção de éros, e ao 

fazer isso, éros, analogicamente, o próprio modo de expressão do lógos, transforma-se em um 

elemento de fala e de pensamento. Esse processo permite um duplo deslocamento, seja do 

lógos em direção a um contexto erótico, seja de éros em direção a um contexto linguístico, 

pelo fato de um se mostrar como condição de existência do outro. 

Centrado no paradigma gorgiano, Platão dá a éros uma referência distinta dos modos 

como esta noção é concebida no pensamento grego. Transportando-o da concretude da 

linguagem mítica para o plano abstrato da linguagem filosófica, o filósofo supre-o da 

potencialidade de representar outra ordem de desejo, tão intensa, ou arrebatadora, como a do 

desejo ardoroso (epithymía), o desejo voltado para o bem, o belo, o conhecimento. Nesse 

processo transitório, a imagem de éros, no Banquete, dissocia-se de um prazer meramente 

sensual para firmar-se como um exercício intelectivo, estreitando o vínculo, já defendido por 

Górgias, e retomado por Platão, no Crátilo, entre éros e lógos. 

 

3.5.1. HERÁCLITO 

 

Mas a diversidade de atos de fala presente na epopeia homérica não instiga e fascina 

apenas poetas, retóricos e sofistas; pretendemos mostrar aqui como seus ecos se consolidam 

com maior eficácia na argumentatividade dos filósofos da natureza, sobretudo na de 

Heráclito. Retomando o movimento incessante de vozes e narrativas na épica homérica, o 

físico condensa-as e registra-as sob a fórmula de um elemento ambíguo, ao qual denomina de 

lógos. Pleno de recursos, como a representação platônica de Póros, o pai de Eros, no mito 

dialético do Banquete, o lógos heraclítico não compreende, inicialmente, a noção de discurso, 

ou de linguagem, mas a expressão de uma potencialidade estritamente humana, envolvendo 
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pensamento e discursividade para demonstrar, teoricamente, o princípio que estabelece a 

ordem (arkhé) do mundo. 

A determinação do lógos heraclitiano é marcada pela quebra com a tradição 

mitopoética, no qual o canto do aedo recebia o influxo dos deuses. Na condição de um 

atributo essencialmente humano, o lógos, à primeira vista, denota uma imprecisão, o fato de 

não ser ouvido e articulado por todos. No entanto, essa aparente limitação, jamais deve ser 

pensada ou entendida como uma contradição, mas como a própria possibilidade de o lógos 

manifestar-se através de um ato de fala mais específico, o do dizer filosófico: 

 

Deste lógos, sendo sempre, os homens se tornam descompassados quer antes de 

ouvir quer tão logo tenham ouvido; pois, tornando-se todas (as coisas) segundo esse 

lógos, a inexperientes se assemelham embora experimentando-se em palavras e 

ações tais quais eu discorro segundo (a) natureza (phýsin) distinguindo cada (coisa) 

e explicando como se comporta. Aos outros homens escapa quanto fazem despertos, 

tal como esquecem quanto fazem dormindo (DK 22 B 1 SEXTO EMPÍRICO Contra 

os Matemáticos VII 132).92 

 

Para articular o lógos com precisão e coerência, é necessário aprender a ouvi-lo 

atentamente; no entanto, Heráclito, de maneira análoga a Epimeteu, priva o homem comum 

dessa capacidade. Somente alguém dotado de uma visão ou pensamento anterior, como 

Prometeu, encontra-se apto a ouvir os sinais emitidos pelo lógos, pois “homens que não 

sabem ouvir nem falar” (DK 22 B 19 CLEMENTE DE ALEXANDRIA Tapeçarias II 24) são 

incapazes de compreender o seu verdadeiro sentido, por não conseguirem captar a sua 

presença. Tal como Homero, a quem critica acirradamente no Fr. 42, alegando que “merecia 

ser expulso dos certames e açoitado” (DK 22 B 42 DIÓGENES LAÉRCIO IX 1), pelo fato de 

se equivocar, atendo-se meramente “ao conhecimento das coisas visíveis” (DK 22 B 56 

HIPÓLITO Refutação IX 9). Para ouvir e entender o lógos, não se pode pensá-lo 

simplesmente como recurso de linguagem, mas, sobretudo como um elemento ontológico 

                                                                 

92 Para efeito de citação dos fragmentos de Heráclito, utilizaremos a tradução de José Cavalcante de Souza, 

editada pela Abril Cultural. 
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capaz de determinar o princípio constitutivo do homem e do mundo. No caso de Heráclito, é 

necessário decifrar as imagens, metáforas e aforismos, de sua escrita poeticamente 

enigmática, aos moldes de Apolo, cujo oráculo “nem diz (légei) nem oculta (krýptei), mas dá 

sinais (semaínei)” (DK 22 B 93 PLUTARCO Dos Oráculos da Pitonisa 21 p. 404 D), através 

da qual ele representa esse lógos marcado pela multiplicidade de modos (polytropía): 

 

Temos a impressão de que, para Heráclito, manifesta-se-nos o lógos, nos domínios 

da natureza, como lei física; no terreno da ética, como princípio moral; no âmbito 

estatal, como lei política; na esfera do direito, como lei jurídica; na alma humana, 

como princípio racional. (VIANNA, 1976, p. 5). 

 

A peculiaridade no modo de Heráclito conceber o lógos reside na sua ousadia em 

resgatar, para sua demonstração de natureza intelectiva, um recurso plenamente difundido 

entre os antigos aedos, mas ainda comum em meio aos poetas trágicos de sua época e, 

posteriormente, nas práticas discursivas de retóricos e sofistas, que é o uso de imagens para 

representar ideias e valores. Transportada da concretude das narrativas mitopoéticas para a 

escrita poético-filosófica de Heráclito, e mais especificamente, de Platão, a imagem torna-se a 

expressão dos modos de dizer e pensar o lógos para além da desordem da linguagem 

cotidiana, apontando para a produção de uma ordem cósmica, que reúne a psykhé humana ao 

princípio de todas as coisas. 

Inserida no âmbito do pensamento reflexivo, a imagem postula valores e ideias 

inteiramente distintos dos veiculados por Homero e pelos demais poetas, aliando à faculdade 

imaginativa, a argumentatividade e a reflexividade inerentes ao lógos do filósofo. Na 

aplicação desse artifício, ao mesmo tempo, de linguagem e de expressão do pensamento, 

Heráclito e Platão nos dão as pistas de como esse lógos, mostrado através da imagem, pode 

vir a ser demonstrado coerentemente, por meio da discursividade filosófica. Esse paradigma 

ontológico da imagem é como um pensamento abstraído da vivência do homem comum, 

capaz de tornar-se, pouco a pouco, um pensamento elaborado, apto a dizer, metaforicamente, 
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embora imbuído de toda lucidez e coerência possíveis, o princípio estruturante das imagens. 

No caso de Heráclito, podemos destacar as imagens do fogo,93 do sol,94 do rio95 ou no âmbito 

da imagem do tempo; no qual ele se vale de um jogo intrincado de palavras, para associá-lo a 

“criança (paîs) brincando (paízon), jogando (pesseúon); pois de criança (paidòs) é o reinado” 

(DK 22 B 52 HIPÓLITO Refutação IX 9). 

Platão resgata a relação apontada pelo físico entre criança (paîs) e brincadeira 

(paidiá), contrapondo-as à noção de falta de seriedade (spoudé), para identificar o jogo 

praticado com seriedade pelo filósofo. Esse antagonismo não é ocasional, pois lhe permite 

pensar essa analogia em um sentido distinto do de Heráclito, logo, inteiramente dissociado da 

noção de tempo, para situá-la dentro de dois novos contextos, o da caracterização da produção 

mimética e o da contraposição do gênero do sofista à atividade do filósofo, ambos sustentados 

pela noção de paideía. O primeiro aspecto nos remete à definição do lógos do poeta mimético, 

na República, como “uma brincadeira (paidián) sem seriedade (spoudèn)” (X 602b); já o 

segundo, à identificação da mimética, no Sofista, a “um jogo (paidiâs) agradável e cheio de 

arte” (234b) praticado pelo sofista. 

A mesma conotação aparece no Eutidemo, no sentido de ressaltar a diferença entre o 

lógos reflexivo do filósofo e o lógos puramente mimético do poeta ou do sofista, e, portanto, 

marcado pela falta de conhecimento e discernimento necessários acerca do objeto questionado 

(278a-e). Nas Leis, Platão retoma de maneira positiva o sentido já apresentado na República, 

no qual o encantamento (epoidaì) produzido pelos cantos (oidaì) na alma dos cidadãos segue 

os parâmetros de uma brincadeira pueril (paidiá), prazerosa, contudo séria, cuja função é 

fornecer a melhor educação para a cidade (II 659d-e). 

                                                                 
93 “Este mundo, o mesmo de todos os (seres), nenhum deus, nenhum homem o fez, mas era, é e será um fogo 

sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas” (DK 22 B 30 CLEMENTE DE 

ALEXANDRIA Tapeçarias V 105). 
94 “O sol, não apenas como Heráclito diz, é novo cada dia, mas sempre novo, continuamente” (DK 22 B 6 

ARISTÓTELES Meteorologia II 2 355 a 13). 
95 “Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos” (DK 22 B 49a HERÁCLITO Alegorias 24). 
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Para finalizar nosso percurso, gostaríamos de ressaltar dois aspectos relevantes, o 

primeiro ligado diretamente ao tópico abordado, com o intuito de reforçar que entre Heráclito 

e Platão, Górgias é quem melhor recupera a diversidade de modos de representação 

linguística da épica homérica. O segundo diz respeito a um recurso amplamente utilizado pelo 

aedo e incorporado por Platão nos seus diálogos, sobretudo na sucessão de discursos sobre 

éros, no Banquete, ou seja, a inserção de um discurso dentro de outro discurso, que pode 

conter a forma de um elogio, de uma imagem, de um mito, de uma discursividade retórica, 

poética, filosófica, ou da linguagem dos mistérios, com a qual ele vai construindo pouco a 

pouco, a sua formulação da verdadeira natureza de éros. O modelo para isso ele resgata da 

habilidade que tem Homero de unir ao fio da trama que sustenta o argumento de seus 

personagens, a inserção de um mito dentro de outro mito, ou um relato dentro de outro relato, 

ou ainda um relato dentro de um mito, ou um mito dentro de um relato, oferecendo, no 

movimento da ação, mútiplas possibilidades de seus personagens se expressarem por meio de 

um ato de fala, simulado, diria Platão, mas não é exatamente isso que ele faz nos seus 

diálogos? O diferencial é que Platão estabelece a devida diferença entre o dicurso da verdade 

e o discurso da aparência, fato não alcançável por Homero, e por nenhum outro poeta, o que 

não torna menos belas as suas imagens, como poderemos observar em nosso resgate das 

imagens de Eros na tradição mitopoética. 

 



                                             

                                               

4. AS IMAGENS DE EROS NA TRADIÇÃO MITOPOÉTICA 

 

Do período arcaico ao helenístico, o imaginário grego sempre reforçou os efeitos 

arrebatadores de Eros, sobre a alma e sobre o corpo, dos atingidos pela sua ação. O poder 

(dýnamis) ativador de éros sobre os apaixonados instaura-se, no mundo grego, como um afeto 

(páthos) marcado por um estado de passividade, no qual o tornar-se afetado pelo seu domínio 

implica necessariamente, em um deixar-se acometer plenamente pelos prazeres gerados pelas 

paixões, independente de estas conduzirem, como nos ritos sacrificiais, ao sofrimento, à dor, 

ao castigo e à morte. No contexto da erótica grega, éros atua como uma força anímica ativa e 

passional, cuja condição polar leva-o a urdir e a tecer tramas, a arrebatar e a entorpecer, a unir 

e a separar, elementos que levam o indivíduo a deixar-se envolver pelo êxtase originário desse 

caçador terrível. A dimensão dicotômica de éros advém de seu caráter ambíguo, sustentado 

em uma natureza, ao mesmo tempo, tirânica e carente, na sua abundância e opulência de 

recursos e sabedoria. Essa polaridade de forças antagônicas entre si não representa de modo 

algum a desintegração de uma dessas partes, mas a conciliação de um vínculo inseparável a 

ser efetivado no e pelo lógos, como podemos observar na longa cadeia de narrativas, 

marcadas pela diversidade, contendo o mýthos de Eros.  

A natureza dicotômica do amor traz consequências aterradoras, para quem se 

encontra sob o seu domínio. No Fedro, o próprio Sócrates aponta ao belo jovem, no diálogo 

que recebe seu nome, como a mescla de ebulição e efervescência, prazer e dor predomina em 

uma alma sob o controle tirânico de Eros. Nesse momento, este estabelece uma distinção 

etimológica do nome de Eros, devidamente reconhecida pela tradição poética.96 Segundo esse 

raciocínio, o deus seria chamado Eros, “o alado, o que voa”, pelos homens, enquanto o nome 

                                                                 
96 Em Homero, essa construção aparece na Ilíada I 403; II 813; XIV 291 e na Odisseia X 305; XII 61. Em 

Hesíodo, na Teogonia 831. Em Platão, no Crátilo 391d ss. 
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dado pelos deuses seria Ptéros, “o alante, o que doa asas”, como podemos observar nos versos 

abaixo, cuja autoria é atribuída pelos Homéridas a Homero: 

 

Os mortais o chamam Érota, o qualificando de 

                                        [potenón (o que voa), 

enquanto que os imortais o chamam Ptérota (o 

                   [que tem as asas), pois ele dá forçadamente as 

                                                                                     [asas.97 

 

Retomamos essa antiga nomenclatura não por acreditarmos nela, pois o próprio 

Sócrates adverte ao jovem Fedro que o segundo verso é irreverente e não respeita a métrica, 

deixando-o livre para acatar ou rejeitar tal hipótese, mas no sentido de mostrar que a 

polissemia não aparece apenas na determinação do par éros e ptéros.98 O próprio vocabulário 

da erótica grega é predominantemente marcado pelas variações ou composições do verbo 

éramai, eráo, literalmente, “amar o amor, desejar” (CHANTRAINE, 1968, p. 363).99  

Situada a etimologia de éros, passemos a determinar, com mais precisão, alguns de 

seus atributos, na tradição mitopoética, no qual as imagens multifacetadas de éros parecem 

convergir para o epíteto “doceamargo”. 

 

4.1. EROS COMO PÁTHOS 

 

                                                                 
97 Versos de autoria não identificada; segundo Sócrates, alguns Homéridas consideravam que eles constavam nos 

escritos apócrifos atribuídos a Homero. Citação retirada do Fedro 252B, tradução de Luc Brisson, editada pela 

GF-Flammarion.  
98 Chantraine ressalta que o vocábulo pterón, tomado em um sentido metafórico, pode expressar a ideia de 

proteção e, sobretudo, de rapidez e ardor (1977, p. 947). 
99 Resultante desse verbo, o substantivo éros (e/)roj), grafado com ômicron (o), no período arcaico, sobretudo em 

Homero, aparece posteriormente sob a grafia éros, érotos (e)/rwj, e)/rwtoj), com o uso de ômega (w), ambos 

significando “amor, deus do Amor, desejo amoroso” ou “desejo” em geral (CHANTRAINE, 1968, p. 363). Do 

uso da forma temática éros com ômicron, encontramos um único derivado, eróeis, “amável, charmoso”. Por 

outro lado, possuímos uma variedade muito grande de derivações, originárias de éros grafado com ômega, dentre 

as quais destacaremos, erotikós, “que concerne ao amor, amoroso”; erotiáo, “estar apaixonado, atingido pelo mal 

do amor”; erastós, “amável”; erastés, “que ama, amante”; erómenos, “amado” (id., p. 364). 
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Na épica homérica, não encontramos o uso do substantivo próprio, apenas o comum, 

determinando o sentido de éros como uma afecção ou disposição afetiva (páthos), paixão de 

natureza sexual, inexistindo a representação, firmada pela tradição posterior, na qual éros 

encontra-se associado a um princípio cosmogônico, ou ao deus do Amor. O tratamento dado 

por Homero a éros, na Ilíada, delimita-o à esfera do amor ou do desejo profundo por alguém, 

deusa ou mulher, ou por alguma coisa, a honra (timé) ou a glória (kléos) do guerreiro belo e 

bom. O primeiro sentido coloca-nos mais diretamente diante de nossa questão, por conduzir-

nos à representação de éros como a potência da alma de cujo poder nem Zeus escapou, diante 

da estonteante visão de Hera gravitando sobre o cume do Gárgaro, no alto do monte Ida. Na 

descrição dessa cena, o aedo ressalta os efeitos de éros como um impulso instintivo de união 

sexuada: 

 

Enxergou-a Zeus grande, que as nuvens cumula, 

logo, o espírito  sente envolvido por cálido anelo (éros), 

como se deu, quando os dois, num só leito entrelaçados (filóteti), fruíram, 

às escondidas dos pais, as primícias do amor (phílous), inefáveis (XIV 293-296). 

 

Para nós, essa passagem é de fundamental importância, em razão de firmar, para a 

tradição, a determinação de éros como o afeto amoroso, cujos efeitos estendem-se sobre a 

alma e sobre o corpo, suscitando no primeiro, a desrazão, e no segundo, o arrebatamento por 

algo ou alguém, distinto de sua própria natureza. Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao 

verso 296, no qual o substantivo phílos sugere um afeto positivo, destacando-se pela 

“intensidade de sentimentos, atribuídas aos heróis, pelo lar e pelas pessoas amadas” 

(KONSTAN, 2005, p. 145). Essa acepção, sustenta Konstan, é muito comum na epopeia 

arcaica, sobretudo na de Homero, diferindo da referência exclusiva a “amigo”, fixada pela 

tradição clássica.  

Termo originário do verbo philéo, “amar a amizade”, “demonstrar amizade por 

alguém, amar, querer”, a expressão phílos, na épica homérica, aplica-se a uma gama variada 
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de usos no cotidiano dos gregos, dentre os quais a integração entre os membros de 

determinada comunidade, marcada pela amizade ou afeição mútua entre eles; compondo 

também o vocabulário das regras de hospitalidade entre o hóspede e o hospedeiro, a xenía, 

“amizade-de-hópedes”, na qual xénos,100 significa “amigo e anfitrião”, “hóspede e amigo”, 

para Homero, um simples “desconhecido”, no período clássico, “estrangeiro”, em oposição a 

astós, “habitante de uma cidade”, “compatriota”, portador dos direitos civis, mas não 

políticos, como o polítes. Para Konstan, “a prática da xênia na epopeia arcaica foi assimilada 

ao ideal de um vínculo fundado em afeição e identificado como as relações íntimas entre 

camaradas, pelo marcador phílos ou ‘caro’” (2005, p. 54). 

No caso específico da passagem supracitada da Ilíada, representa tanto a descoberta 

dos prazeres sexuais, como assume a conotação de uma ligação afetiva, acentuada por graus 

distintos de associações ao “objeto do amor”, classificados por Chantraine em dois sentidos, 

um passivo101, significando “amado, querido, caro” ou “bem-amado”, e outro ativo, 

exprimindo “amante, benevolente” ou “amoroso” (1977, p. 1204). Robinson acrescenta a essa 

classificação um terceiro sentido, o “ativo-passivo”, traduzindo mais propriamente, “amigo” 

(1990, p. 101), embora esse sentido encontre-se inteiramente distanciado da natureza da 

relação envolvendo Hera e Zeus, acentuadamente marcada pela expressão philóteti, “amor, 

amizade, afeição”, com a prevalência de “se unir por relações íntimas, união ou intercurso 

sexual”, no contexto da cena em questão. 

O emprego de phílos ou philotéti, por Homero, para expressar a relação de natureza 

afetiva ou sexual, envolvendo potências com atributos tão distintos, nos seus mythoi, como 

Hera e Zeus, não se desvincula de alguns elementos correntes, no sentido mais usual dessas 

expressões. Se o ser phílos de alguém implica em ser amigo ou aliado dele e esse vínculo 

envolve laços de parentesco, afinidade ou consanguinidade, além de interesses semelhantes, 

                                                                 
100 A forma xeînos predomina na épica homérica (CHANTRAINE, 1968, p. 764). 
101 Para Adkins, phílos tem sempre um sentido passivo (1963, p. 34). 
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no sentido de manter a simetria própria da relação entre philoi, a união sagrada entre Hera, 

deusa protetora das mulheres casadas, de índole ciumenta, violenta e vingativa, e Zeus, rei dos 

deuses e dos homens, distribuidor dos bens e dos males, atuando como princípio universal e 

ordenador do kósmos, parece não fugir muito a essa regra. Filhos de Reia e Cronos, os irmãos 

se uniram em núpcias solenes, no cimo do Ida, na Frígia, quando Zeus, sentindo-se arrebatado 

por um desejo avassalador, propõe ao objeto de seu amor: 

 

Ora subamos ao leito e os prazeres do amor (philóteti) desfrutemos. 

Nunca uma deusa ou mulher fez nascer-me paixão (éros) tão violenta 

como a que o peito (thymòn) me invade (periprokhuteìs) nesta hora e o subjuga 

(edámassen), inundando-o. 

... nem mesmo tu própria, antes de hoje, 

gratos anelos (híméros) em mim despertou (éramai), como os que ora me inflamam 

(haireî)  (XIV 314-328).  

 

As evocações ardentes e apaixonadas de Zeus, nesses versos, demonstram dois fatos 

incontestes: primeiro, a extrema potencialidade desse desejo, inscrito na alma e no corpo do 

deus, e, segundo, o fato de este não ser de todo natural, pois fortalecido pela influência dos 

sortilégios de Afrodite. Ignorando a estratégia armada por Hera, com o apoio da deusa Cípria 

e de Hýpnos, no sentido de recuperar, momentaneamente, a glória dos gregos abalada pelos 

troianos, Zeus sucumbe ao poder de éros, sem ao menos imaginar que o furor apaixonado 

pelo qual se vê tomado é resultado do cinto policolorido (poikílon) de sua filha com Dione, 

devidamente escondido entre os seios de Hera, portando todos os atributos da deusa, como o 

prazer do amor (philótes), o impulso do desejo (híméros) e o enlevo sedutor (oaristùs 

párphasis), responsáveis por cessar, instantaneamente, o justo discernimento (nóon) até dos 

homens sensatos (phroneónton).  

Outro sentido de éros, presente na Ilíada, encontra-se ligado à noção de saciedade, 

determinando o desejo por algo e não por alguém, como na descrição do retorno da filha de 
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Crises a sua pátria, devidamente reconduzida à casa paterna pelo ardiloso Odisseu, no qual 

após serem prestados os sacrifícios a Apolo, todos se reúnem para o deîpnon: 

 

Quando concluído o trabalho, e o convívio, desta arte, aprontado, 

se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva. 

Tendo assim, pois, a vontade (éron) da fome e de sede saciado, 

té pelas bordas escravos as taças encheram de vinho, 

distribuindo por todos os copos as sacras primícias (I 467-471). 

Tendo assim, pois a vontade (éron) da fome e da sede saciado, 

foi o primeiro a tecer argumentos (hyphaínein érkheto mêtin) Nestor de Gerena, 

cuja opinião (boulé), desde muito, era sempre julgada a mais certa (aríste) (IX 92-

94). 

 

O momento da libação marca a entrada no sympósion propriamente dito, no qual os 

Aqueus, tomados pelo furor do vinho, passam o dia cantando e dançando, na tentativa de 

apaziguar a ira de Apolo. O pedido se solidifica quando os jovens argivos passam a entoar um 

belo péan em honra ao deus frecheiro, e este finalmente concede-lhes uma trégua. 

No canto final da Ilíada, a noção de éros encontra-se aliada a anseio, o desejo por 

alguém distante; na cena em questão, trata-se da vontade de Príamo de levar o corpo mutilado 

do filho para receber as honras fúnebres, e de poder finalmente concretizar o desejo de enlaçar 

os filhos nos braços pela última vez: 

 

Mas era a voz de uma deusa; ante os olhos a tive; debalde 

não me terá procurado; obedeço. E ainda mesmo que esteja 

pelo destino (aîsa) assentado que morra entre as naves aquivas, 

À minha sorte me entrego (boúlomai). Que Aquiles me mate, contanto 

que o coração  desafogue (góou) e a meu filho abraçar (éron) ainda possa (XXIV 

223-227). 

 

Nesse percurso por Homero, podemos observar o quanto a noção de desejo, 

encontra-se intimamente relacionada a um afeto (páthos), literalmente, “o que acontece a 

alguém ou a alguma coisa, experiência súbita, infelicidade, emoção da alma, acidente no 

sentido filosófico do termo” (CHANTRAINE, 1968, p. 862). A imagem de éros associada ao 

deus do Amor inexiste na épica homérica, todas as ocorrências são grafadas com minúscula, 
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delimitando o sentido de uma afecção amorosa, estimulado por um profundo estado de 

agitação da alma, perfeitamente suscetível de desestabilizar a estrutura física ou emocional, de 

quem sucumbe ao poder aniquilador desse desejo ardente de amor. 

O efeito da potência arrebatadora do amor no amante, diante da visão do amado, 

lembra-nos o desvario de Sócrates na entrada em cena do jovem Cármides, no diálogo do 

mesmo nome, no qual ele e seus companheiros, de modo similar à disputa entre Agaton e 

Alcibíades para se manter ao seu lado, no Banquete (213a; 222d-223b), também competiam 

entre si para ter o belo jovem sentado perto de si. A decisão de Cármides em sentar-se entre 

ele e Crítias leva Sócrates a se sentir tomado por um desejo lancinante, pondo-se a imaginar 

audaciosamente nos mistérios que o seu manto encobriria; em meio a esse turbilhão, a voz de 

Cármides parece impulsionar a volta de seus sentidos à sensatez habitual. O apaziguamento 

do desejo impulsivo estimula Sócrates a abordar a questão acerca da sensatez (sophrosýne), 

por meio da imagem da verdadeira medicina da alma, a filosofia, em razão de ela ser a única 

“a entregar a alma para o encantamento (epoidêi)” (157b) proveniente dos belos discursos, 

aqueles que refutam, que questionam, que levam o interlocutor a se defrontar com sua própria 

ignorância, pois, somente através do processo purificador da alma, o homem se encontra 

preparado para atingir a sabedoria moral (sophrosýne). O elénkhos de Sócrates e Cármides 

não é movido justamente pela intenção de verificar, por meio do exercício discursivo da 

dialética, se a beleza da alma do jovem corresponde à mesma proporção de sua beleza física? 

Assumindo o papel do bom médico, cabe ao filósofo cuidar conjuntamente da saúde 

do corpo e da alma, pois somente a perfeita harmonia entre eles permitirá a conciliação entre 

os prazeres do corpo e da alma, conforme alertou a Sócrates o discípulo de Zalmoxis: 

 

Com efeito, a alma é a fonte de todos os males e de todos os bens que acomentem o 

corpo e o homem na sua totalidade, pois eles provêm de lá, como se proviessem da 

cabeça até os olhos. É, pois, da alma que se deve cuidar primeiro e antes de tudo, se 

se pretende que as partes da cabeça e do resto corpo se portem bem (156e-157a). 
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A mesma percepção acerca do poder do amor de levar o amante, à simples visão de 

seu amado, ao mais completo desvario encontramos na imagem das asas da alma, no segundo 

discurso de Sócrates sobre o amor, no Fedro, em que ele descreve o processo ascensional do 

iniciado em direção à verdadeira beleza, o filósofo, que, seguindo a estrutura do Banquete, 

parte da apreciação do desejo sensual até atingir o estágio do prazer, no qual a dor e o frenesi 

já não têm o menor sentido: 

 

Assim, ao contemplar a beleza de um jovem, que emite partículas para o seu lado 

em moção (rhéont’) irresistível – daí o nome de Emoção (hímeros) – e as recebe no 

seu íntimo, estas a banham e aquecem, a dor para e ela se alegra. Porém, quando fica 

separado dele e perde umidade, contraem-se os poros por onde saem as asas e se 

ressecam interceptando, desse modo, a passagem do germe da asa. Fechado assim, 

em companhia do desejo, pulsa o germe como o faz o sangue nas artérias e bica o 

ponto de saída para ele destinado – cada germe tem o seu – de forma que a alma, 

aguilhoada de todos os lados, fica desesperada de dor. Porém, à só lembrança da 

beleza, volta a rejubilar-se (251c-d). 

 

No Fedro, a visão da beleza sensível ativa a lembrança da alma do seu poder de 

elevar para as alturas tudo quanto é da natureza do corpóreo, como propõe Sócrates, “a 

virtude natural da asa consiste em levar o que é pesado para as alturas onde habita a geração 

de deuses, sendo ela, de tudo o que se relaciona com o corpo, o que em mais alto grau 

participa do divino” (246d). Nesse diálogo, o divino é a imagem utilizada para representar o 

inteligível, identificado por Sócrates com o que é belo sábio, bom, e todos os qualificativos do 

mesmo gênero, capazes de alimentar e fazer crescer as asas da alma, enquanto o que lhe é 

contrário leva-as a murchar e perecer (246e). Ansiando pela contemplação da beleza absoluta, 

já antevista por ela antes do processo da queda das asas, a alma sofre, mas ao mesmo tempo 

se regozija com a emoção (hímeros) que lhe propicia a visão de um corpo belo. Movida entre 

o prazer e a dor, diria Pausânias, entre o bom e o mau amor, a alma se torna “angustiada e 

perplexa ante a estranheza de sua condição” (251d), o comportar em si diferenciadas 

dimensões do desejo. 
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O iniciado nos mistérios do amor não perde as asas, por dois motivos: o primeiro, 

pela sua dedicação em desvendar os enigmas da alma; o segundo, pela afeição 

verdadeiramente filosófica dedicada aos jovens (249a). O filósofo situa-se na posição 

mediadora, como a do éros platônico, entre a emoção movida pelo desejo dos sentidos 

(thymós e epithymía) e a plenitude da percepção do divino (logismós). Por ser um bom 

médico, ele consegue administrar o desejo impulsivo, direcionando as asas da alma para a sua 

morada originária, no qual encontrará o verdadeiro prazer, sob a forma de discursos sobre o 

belo e o bem. Na sua associação entre éros e lógos, Dixsaut propõe que sobre éros não existe 

nem discurso verdadeiro, nem verdade, tampouco definição, porque éros está presente no 

princípio da investigação de toda definição, ele é a origem de todo lógos. Para ela, “a filosofia 

não é a verdade de éros, ela é o éros liberado, o éros que recuperou suas asas e tomou 

impulso” (1994, p. 156), tornando-se novamente alado e desejante, porque a filosofia não é 

nem a verdade do todo, nem a verdade sobre tudo, mas o autêntico desejo de dizer o todo da 

verdade. A dimensão do desejo, como bem o sabemos, encontra-se na estrutura psíquica, que 

move-se entre variadas formas de desejo e de prazer. 

A explosão do desejo direcionado para a busca do outro, como encontramos em 

Homero, será retomado por Platão, no elogio de Aristófanes sobre éros, no Banquete, em 

meio ao relato da natureza humana primitiva, que comportava três gêneros duplos, com 

sexualidade distinta: os de raça pura, o masculino, descendente do sol e o feminino, 

descendente da terra, representavam a face do amor de natureza homossexual; o andrógino, 

descendente da lua, formado pela mescla das duas outras raças, o feminino e o masculino, 

representando o amor de natureza heterossexual. Os seres primitivos possuíam forma circular 

e inteiriça, portando uma cabeça com dois rostos e quatro orelhas, o dorso arredondado 

continha dois sexos, quatro braços e quatro pernas, o que lhes permitia se deslocar em todas 

as direções, com grande destreza. Dotados de intensa força e vigor, aliados a uma forte 
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presunção resolveram armar um plano para invadir o Olimpo, mas Zeus não demorou a 

descobrir, infringindo-lhes um trágico castigo pela sua desmesura (hýbris), separá-los pela 

metade, de modo a diminuir sua potência terrível. 

No ato da separação, Zeus pede a Apolo para virar os rostos para frente, de modo a 

fazê-los recordar de sua insensatez, sempre que vissem a sutura do umbigo, mantendo o sexo 

na direção oposta ao corte. O aspecto mais interessante no elogio de Aristófanes é a inserção, 

na sequência dos encômios, de uma faceta do amor voltada especificamente para o humano, a 

interferência do divino só aparecendo no processo de instauração da ordem afetada pela 

tentativa de rebelião contra os deuses do Olimpo. Para Cavalcante de Souza, a noção de amor 

presente no mito do andrógino trata especificamente da natureza humana e de sua história: 

 

Graças a essa referência ao humano, a universalidade do amor transcende aqui os 

limites da phýsis do pré-socráticos e de Erixímaco, para abranger as dimensões dos 

fatos morais – tà ethikà – que ocuparam o pensamento de Sócrates (Introdução ao 

Banquete, p. 36). 

 

Realmente, a concepção de amor, presente no elogio de Aristófanes, é a que mais se 

aproxima da estrutura discursiva do elogio de Sócrates, arriscamo-nos a dizer que a definição 

do amor como a busca de complementação, presente no mito do andrógino, já prepara o 

terreno no qual Diotima firmará a definição do amor como o desejo de completude, no seu 

desejo de desejar o que não possui: o belo e o bem. Outro elemento a ser considerado diz 

respeito à inclusão do amor de natureza heterossexual, do qual só temos uma vaga alusão, no 

elogio de Fedro, no exemplo de Alceste, que sacrifica a própria vida por amor a Admeto. 

Aristófanes, de maneira análoga a de Diotima, valoriza a relação entre homens e mulheres, 

pelo fato de ela ser responsável pela preservação da espécie. Mas retornemos ao mito: 

 

Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em duas, ansiava cada um 

por sua própria metade e a ela se unia, e envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se 

um ao outro, no ardor de se confundirem, morriam de fome e de inércia, em geral, 

por nada querer fazer longe um do outro (191a-b). 
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Separados de sua metade primordial, eles entristecem e passam a ansiar pelo 

reencontro com o outro, que já não é ele mesmo. Na busca incessante pela retomada da 

unidade perdida, cada um dos três gêneros conserva a sua inclinação sexual de origem, o 

masculino se sentindo atraído por outro homem, o mesmo acontecendo com o feminino, 

buscando a companhia de outra mulher, somente no andrógino, a porção masculina procura a 

feminina, e a feminina procura a masculina. Nesse sentido consideramos descabida a 

generalização feita por Santoro, ao afirmar: “Partidos ao meio, sobraram somente dois sexos: 

o masculino e o feminino, porque o andrógino também se desfez em ambos” (2007, p. 98). 

Visualmente talvez sim, mas se a simbologia representa a busca instintiva pelo que foi 

perdido, o psiquismo de cada metade isolada de si continuava sendo regulado pelo que sempre 

foram: seres de natureza homossexual ou heterossexual, e não uma multidão multiplicada de 

seres com a aparência física de homens e mulheres, quando a sua preferência sexual já está 

definida bem antes da cisão: 

 

É então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos 

homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de 

dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós portanto é uma téssera 

complementar (sýmbolon) de um homem, porque cortado como os linguados, de um 

só em dois; e procura então cada um o seu próprio complemento (sýmbolon) (191d). 

 

A solução encontrada por Zeus para evitar a dizimação da espécie humana é 

brilhante; movido por piedade, muda o sexo dos homens para frente, tornando os andróginos 

responsáveis pela perpetuação da raça, dando aos demais o prazer e a saciedade, no sentido de 

aplacar os seus desejos; após o gozo eles retornariam ao trabalho, com a lembrança do outro e 

a esperança de reencontrá-lo brevemente para compartilharem juntos os prazeres do amor. 

Pessanha ressalta um aspecto muito interessante, na visão aristofânica do amor, a de que o 

amor não é a busca pelo semelhante, mas pela totalidade partida.  
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Por isso, o amor parte desse sabor que o ser humano experimenta de falta, de 

mutilação, de incompletude. O desejo de unir-se ao amado provém dessa sensação 

de se ser apenas parte, metada de um todo (1987, p. 94). 

 

Aristófanes retira toda a potencialidade inscrita no sentido da palavra symbolón, para 

consturir a imagem do amor como a reunião de elementos complementares entre si, que se 

buscam incessantemente, na tentativa de restaurar a unidade quebrada: 

 

O motivo disso é que nossa antiga natureza era assim, e nós éramos um todo; e, 

portanto, é ao desejo (epithymíai) e procura do todo (dióxei) que se dá o nome de 

amor (éros). Anteriormente, como estou dizendo, nós éramos um só, e agora é que, 

por causa da nossa injustiça (adikían), fomos separados pelo deus [...] (193a). 

 

O poder do amor, para Aristófanes, consiste no desejo de restabelecer o todo 

primitivo, circunscrito não mais à ordem do divino, pois éros não é um deus, como para 

Fedro, Pausânias e Erixímaco. Por outro lado, apesar de o éros aristofânico se manifestar 

como uma afecção amorosa, no entanto, ele se diferencia do modo como Homero o concebe, 

não em razão de sua intensidade, mas por ater-se exclusivamente à esfera do humano. O 

curioso na construção da definição de éros, no elogio de Aristófanes, como a relação amor e 

desejo, se assemelha à encontrada, em Fedro 237d, no qual Platão estabelece a identidade 

entre amor (éros) e desejo (epithymía), tema a ser abordado com mais precisão em nosso 

próximo capítulo. 

 

4.2. EROS E AFRODITE: OS DEUSES DO AMOR 

 

A passagem da Ilíada XXIV 223-227, citada anteriormente, tem uma forte relevância 

para nossa argumentação, por nos permitir a melhor compreensão da intrínseca relação entre 

Eros e Afrodite, na tradição poética posterior a Homero, marcada ambiguamente por uma 
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relação de similitude e diferença, primeiro, por afirmar a indissociabilidade entre essas duas 

divindades, e, segundo, pela mudança no modo de representar éros, agora não mais uma 

afecção amorosa que impulsiona uma alma em direção a outra, como na perspectiva 

homérica, mas tornando-se a personificação masculina do Amor e do Desejo sexual, como 

encontramos por exemplo, no quarto estásimo da tragédia Hipólito de Eurípides: 

 

De deuses e mortais 

Reges (ágeis) o indômito coração (ákampton phréna), 

Cípris! E, contigo, 

E de asas marchetadas (poikilópteros) 

com sua asa muito ágil 

os envolve (amphibalòn). 

Voa sobre a terra 

e sobre o rumorejante 

salso mar. 

Eros alado (ptanòs), auriluzente (khrysophaés) 

irrompe (ephormásei) 

no coração em delírio (mainoménai kradíai) 

daquele a quem fascina (thélgei) (v. 1268-1275). 

 

O encantamento provocado por Eros e Afrodite, como acentua o coro, permite a 

aproximação, em se tratando de Fedra, seguidora de Afrodite, ou a repulsa, no caso de 

Hipólito, seguidor de Ártemis, entre elementos tão díspares entre si, como luxúria (asélgeia) e 

castidade (hagneía), presentes simultaneamente, na trama de Hipólito, no discurso das duas 

deusas. Através da antinomia entre Ártemis e Afrodite, Eurípides resgata para a tragédia o 

ágon de sua época, incorporando nos confrontos verbais de seus personagens as técnicas de 

persuasão próprias da retórica sofística, presentes nesta obra, sob a perspectiva do par 

antitético, temperança (sophrosýne) e desmedida (hýbris). O discurso de seus personagens é 

lúcido e coerente, pois marcado pela mesma intensa eloquência dos debates sofísticos. 

A afecção (páthos) que os conduz “utiliza argumentos verossímeis, contesta 

explicações, defende e acusa com uma habilidade digna dos sofistas” (ROMILLY, 1998, p. 

115). Desde a abertura de sua narrativa, Eurípides mostra essa distinção no modo de conceber 

a estrutura e a reflexividade do gênero trágico, por meio de um elemento inovador na forma 
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da produção literária trágica praticada pela tradição; trata-se do discurso introdutório, espaço 

no qual o narrador exerce livremente sua habilidade persuasiva, pois nele ocorre o confronto 

do espectador com a representação de sentimentos, situações e espaços cênicos, o mais 

próximo possível da realidade deles, permitindo-lhes acompanhar com mais objetividade o 

enredo do espetáculo e, ao mesmo tempo, deixando-se envolver pelas paixões dos 

personagens em cena. 

No caso de Hipólito, o próprio cenário já anuncia a intriga entre Afrodite e Ártemis; 

no entanto, o autor concede à deusa de Cípris a primazia de anunciar o contraste marcante em 

todo o decorrer da obra, entre ordens distintas de prazer (hedoné), que certamente não ocorre 

no mesmo nível da estrutura platônica do Banquete, embora já a encontremos presente na 

discursividade dessa tragédia, como no momento no qual Afrodite anuncia sua vingança 

contra Hipólito, o filho de Teseu, responsabilizando-se inteiramente pelo fato de Fedra, 

segundo seus desejos, encontrar-se “ferida no coração por terrível amor (éroti deinôi)” (v. 28), 

por seu jovem inimigo, o único dentre os cidadãos de Tresena a menosprezá-la, desdenhando 

das “delícias do amor (léktra)” e afastando “as legítimas uniões (gámon)” (v. 14), em razão de 

sua fidelidade a Ártemis. 

O manifesto sofrimento de Fedra, completamente “ferida pelo aguilhão do amor 

(kakpeplegméne kéntrois érotos)” (v. 38-39), a ponto de não conseguir dirimir sua dor por 

encontrar-se “amando um amor ausente (erôs éroti ékdemon)” (v. 32), é uma estratégia da 

deusa para causar a discórdia (éris) entre Hipólito e Teseu, motivada pelo desapreço do jovem 

seguidor de Ártemis e de seu pai a Afrodite, como podemos observar na atitude irônica e 

desrespeitosa com que ambos se dirigem à deusa do amor, em momentos distintos da tragédia, 

enviando-lhe suas saudações (v. 113; 1057-59). Por meio dessa fórmula, Eurípides parece 

demonstrar todo seu desprezo pelos valores da tradição, e, ao mesmo tempo, afirmar, por 

meio desses dois personagens, sua impiedade. Mas retornemos ao contraponto que envolve 
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toda a obra, pois ela situa, de um lado, a defesa do prazer (híméros) do corpo e da alma, e do 

outro, a virgindade (parthénon) do corpo e a da alma. A entrada em cena de Ártemis, tão 

estrategicamente armada por Eurípides, parece-nos marcada por um dúbio propósito, o de 

resgatar a imagem do filho diante do pai, mas principalmente o de contrabalancear os 

excessos amorosos produzidos por Eros e Afrodite, proclamados pela tradição poética, com a 

defesa da manutenção do corpo puro (hagnòn) de uniões amorosas (heméras) (v. 1003), por 

Hipólito e Ártemis, pelo fato de isto garantir a nobreza da alma (eugenés). 

Nas suas representações de éros, seja ele o sentimento amoroso ou o deus que 

impulsiona esse sentimento, Homero e Eurípides, e com eles Safo, estreitam o vínculo entre 

Eros e Afrodite, dotando-lhes dos mesmos atributos, como o cromatismo de suas asas, similar 

ao do cinto, ou ao do trono da deusa, destacando mais especificamente a sua capacidade de 

causar sofrimentos, elemento amplamente defendido na tragédia, não especificamente por 

Eurípides, mas já presente em Sófocles, sobretudo no terceiro estásimo de Antígona, no qual o 

coro entoa: 

 

Eros, vitorioso na guerra (aníkhate mákhan), 

Eros, que te abates (ktémasi) sobre 

bestas, e nas suaves faces 

da jovem dormes, 

vagas sobre as ondas 

e penetras em rebanhos campestres. 

De ti nenhum  

dos deuses escapa, 

nenhum dos efêmeros 

homens. Quem tocas delira (mémenen). 

Tu arrastas (paraspâis) o coração (phrénas) dos 

justos à ruína. 

Tu instigas (taráxas) a luta 

entre gente do mesmo sangue. 

Vence o desejo (híméros) que brilha 

nos olhos da virgem 

no leito, companheiro dos grandes 

estatutos que presidem o mundo. 

Vitoriosa 

seduz (empaízei) a divina Afrodite (v. 781-800). 
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Na epopeia e na tragédia, as imagens de Eros e Afrodite, complementam-se e 

interpenetram-se de maneira acentuada, formando uma mescla cuja mediação ocorre por meio 

dos atributos inerentes a essas divindades: o poder de instigar o desejo amoroso, seduzir e 

dominar o espírito dos deuses e dos homens justos, aspectos amplamente destacados por 

Homero, Eurípides e Sófocles, como vimos acima. Contudo, a culminância do processo de 

identificação entre os poderes atribuídos, indistintamente, pela tradição poética, a essas duas 

divindades, mostra-se com mais relevância, na prece a Eros proferida pelo coro, no Hipólito 

(v. 526-564), em razão da habilidade de Eurípides, em concentrar nesse canto, a representação 

de Eros como seguidor de Afrodite: 

  

Eros, Eros, 

que, pelos olhos, 

o desejo (póthon) destilas (stázon), 

uma doce voluptuosidade, 

na alma 

daqueles a quem persegues 

insuflando, 

que a mim nunca te mostres 

acompanhando de infelicidade, 

nem me possas, descompassado 

surgir. 

Nem do fogo nem dos astros, 

mais potente (hypertéron) 

é o raio 

que o de Afrodite 

pelas mãos de Eros, 

filho de Zeus, 

projetado. 

É em vão, é em vão 

que, sobre as margens 

do Alfeu 

e sob os píticos tetos de Febo, 

a Hélade acumula 

hecatombes, 

se a Eros, o senhor dos homens (týrannon andrôn), 

e o detentor das chaves 

dos tão amados tálamos 

de Afrodite, 

não veneramos; 

ele que, quando vem, 

traz aos mortais 

a ruína 

e todas as calamidades! (v. 525-544). 
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No entanto, a caracterização de Eros como servidor (therápon) de Afrodite, não é 

uma especificidade da poesia trágica, tampouco da épica, fortalecendo-se na mélica, 

sobretudo na de Safo, em razão de sua poesia reiterar, com mais intensidade, o poder 

destruidor dos dois aliados. Como Afrodite, Eros instiga o desejo inflamado, afastando a 

quem domina do desejo nobre e bom, sendo ambos dotados das mesmas potencialidades, 

como a capacidade de urdir tramas, persuadir, arrebatar, subjugar e, principalmente, fazer 

sofrer. As imagens usadas por Safo, para identificar o deus do Amor são contundentes e 

avassaladoras, como a própria afecção emanada de seu poder. Ser alado, portador de um 

manto colorido de púrpura, elemento atribuído a Afrodite, na poesia mélica, por Safo e 

Anacreonte (Fr. 357 PMG), seu Eros reúne elementos do sentimento amoroso inspirado pela 

deusa do Amor, na épica homérica, mas concentra outro aspecto, ainda não evidenciado por 

nós, do tratamento dado a Eros, por Hesíodo, como um elemento cosmogônico. 

No Banquete, encontramos a associação entre Eros e Afrodite, no elogio de 

Pausânias, elemento já apontado por nós anteriormente. Na apresentação de seu elogio ao 

amor, o orador retoma a imagem fixada por Fedro, na qual Eros é um grande deus (mégas 

theòs), sendo admirado (thaumastòs) por deuses e homens (178a). Pelo fato de ser o deus 

mais antigo, ele o considera a causa dos maiores bens para o homem, portanto, ele deve reger 

as relações amorosas entre os homens, zelando para que os princípios da paiderastía se 

mantenham centrados em valores éticos: 

 

Não sei eu, com efeito, dizer que haja maior bem (agathòn) para quem entra na 

mocidade do que um bom amante (erastès khrestòs) e, para um amante, do que o seu 

bem-amado (paidiká). Aquilo que, com efeito, deve dirigir toda a vida dos homens, 

dos que estão prontos para vivê-la nobremente (kalôs), eis a o que nem a estirpe 

pode incutir tão bem, nem as honras (timaì), nem a riqueza (ploûtos), nem nada 

mais, como o Amor (178c-d). 

 

Para Fedro, o poder de Eros é absoluto, e se estende por toda a natureza (phýsis). 

Princípio de ordenação e beleza, somente ele é capaz de gerar ordem e beleza no espírito dos 
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homens, levando-os a agir regrando seu comportamento pelo modelo das belas ações. Embora 

Fedro não conceba um amor de natureza dupla, como Pausânias, seus elogios se identificam 

pela preocupação, mostrada por ambos, da manutenção das regras determinadas em Atenas 

para a prática da pederastia, no sentido de preservar o apreço pela virtude. Amante e amado 

deveriam manter um acordo recíproco, no sentido de não infringir nenhuma dessas normas, 

dentre elas, o amado teria de resistir bravamente ao assédio do amante, não se deixando 

conquistar em troca de presentes, dinheiro, ou cargo político; por outro lado, o amante não 

poderia fazer juras ao amado que não pudesse cumprir e, tampouco implorar por seu amor, ou 

abandoná-lo e não socorrê-lo quando ele estivesse correndo perigo. 

Os elogios de Fedro e Pausânias têm em comum, como defende Jaeger, “a tendência 

para uma fundamentação ideal da relação erótica” (1986, p. 500), ambos tomando como 

paradigma, o modelo heróico das ações virtuosas, base da proposição de Fedro da fundação 

de uma armada composta apenas por amantes e amados: 

 

Se, por conseguinte, algum meio ocorresse de se fazer uma cidade ou uma expedição 

de amantes (erastôn) e amados (paidikôn), não haveria melhor maneira de a 

constituírem senão afastando-se eles de tudo que é feio (aiskhrôn) e porfiando entre 

si no apreço à honra (philotimoúmenoi); e quando lutassem, um ao lado do outro, 

tais soldados venceriam, por poucos que fossem, por assim dizer, todos os homens. 

Pois um homem que está amando, se deixou seu posto ou largou suas armas, 

aceitaria menos sem dúvida a ideia de ser visto pelo amado do que por todos os 

outros, e a isso preferiria muitas vezes morrer (178e-179a). 

 

Para Robin, a imagem do exército de amantes e amados, utilizada por Platão no 

Banquete seria ou uma antecipação, ou uma alusão ao batalhão sagrado de Tebas (Notices à 

Le Banquet IX n. 1; XXXIX n. 1), idealizado por Pelópidas, mas colocado em prática por 

Gorgidas, para lutar na batalha de Leuctres, em 371 a.C. Não iremos discutir aqui o mérito 

dessa questão, pois julgamos mai prudente pensar o batalhão de amantes como uma metáfora 

utilizada pelo poeta, para valorizar o seu discurso ético. Outro aspecto a ser considerado diz 
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respeito à autoria deste discurso, pois no Banquete de Xenofonte, Pausânias e não Fedro teria 

defendido essa ideia: 

 

Pese embora Pausânias, o amante do poeta Agaton, ter dito, em defesa dos 

intemperados, que um exército poderia ser muito mais poderoso se constituído por 

amantes e amados. Dizia ele que, na sua opinião, estes mais do que outros se 

envergonhariam de se abandonarem uns aos outros. Esta afirmação é espantosa, pois 

seginificaria que, aqueles que menos se preocupam com censuras e que menos 

vergonha têm, seriam os que mais se preocupariam por não cometer atos 

vergonhosos (8 32-33).102 

 

Na perspectiva de Fedro, nenhum princípio moral supera o poder de Eros, porque o 

deus “torna inspirado (éntheon) para a virtude (areté)” (179a) o homem mau, deixando-o 

semelhante ao de natureza boa. Centrado no princípio do heroísmo guerreiro, ele faz uma 

analogia entre a passagem da Ilíada, no qual Atena inspira ardor (ménos) em Diomede (X 

182), para mostrar que tal ardor,103 “o Amor dá aos amantes, como um dom emanado de si 

mesmo” (179b). O efeito desse ardor (ménos) sobre alguém se manifesta na forma de um 

sopro infundido no peito, no coração, no entendimento, ou na cabeça, e imediatamente 

percebido por quem recebe esse fluxo, daí Fedro associá-lo ao desejo infundido por éros, 

como pondera Franco: 

 

Por essa razão, o sopro de ménos parece ser mais apropriado para descrever o Amor: 

não há sujeito apaixonado que desconheça seu estado apaixonado; o sujeito 

apaixonado sabe que algo o está afetando; ele tem consciência do seu amor, mesmo 

se esse amor lhe parece inteiramente impróprio para ser reconhecido como amor 

(2006, p. 87). 

 

Fedro potencializa o poder de Eros, como se toda ação humana dependesse da 

vontade do deus. Eros atua de tal forma no psiquismo dos homens, a ponto de transformar seu 

                                                                 
102 Tradução do grego, introdução e notas de Ana Elias Pinheiro, editada pelo Centro de Estudos Clássicos e 

Humanísticos. 
103 Dodds trata a atuação de ménos, ardor, paixão, em Homero, como uma espécie de “intervenção psíquica”: 

“Não se trata de força física; nem mesmo de um órgão (uma faculdade) permanente de nossa vida mental como o 

thymós ou o noûs [inteligência, entendimento, consciência]. É muito antes um estado mental como a áte” (2002, 

p. 16-17). Para ele, quem sofre os efeitos dessa força, logo a reconhece, tornando-se forte, confiante e impetuoso, 

como Diomedes, que após receber no peito o ardor triplicado de Atena (Ilíada V 125), assume a aparência de um 

leão enfurecido (Ilíada V 135ss). 
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psiquismo e impulsioná-los a agir sempre de maneira virtuosa, o que leva Robin a atribuir: 

“Seu elogio do Amor, cheio de erudição livresca e testemunhando com calor o desejo de 

encontrar no amor um fermento de moralidade é uma fiel imagem de seu caráter” (Notice à Le 

Banquet, p. XXXVIII). Para o poeta, a maior prova que um amante pode dar ao seu amado de 

que está possuído pelo sopro infundido pela divindade em seu psiquismo, é ter a coragem de 

morrer pelo outro, como fizeram Alceste e Aquiles, que dentro das regras da pederastia 

estariam no papel de amados e não de amantes, mas nem isso os impede de cumprir os 

desíginios de Eros, enquanto Orfeu encontra uma estratégia para lubridiá-lo perdendo de vez a 

possibilidade de resgatar a psykhé de Eurídice. 

O elogio de Fedro parte de um princípio teogônico, mas ele redimensiona de tal 

maneira o poder de Eros, a ponto de aproximá-lo de um princípio cosmogônico, se pensarmos 

nas citações que ele faz de Hesíodo e Parmênides, bem como na referência a Acusilau. 

Pausânias parece aproveitar os exageros retóricos do poeta para intensificar ainda mais os 

poderes do deus, firmando o vínculo entre Eros e Afrodite, dando a cada um deles, a forma de 

um duplo amor, um bom e um mau, esfacelando a unidade pretendida por Fedro. Pretendemos 

retomar a relação Eros e Afrodite, do ponto de vista dos atributos próprios a cada um deles, 

conforme ressalta Dover, com pequena diferença, ambos são “personificações das forças que 

nos fazem desejar as pessoas e nos apaixonar por elas” (2007, p. 93-94). Partindo da 

expressão aphrodísia, derivada do nome de Afrodite, significando literalmente, “coisas de 

Afrodite”, e mais especificamente, “prazer do amor”, com uma mulher, por oposição à 

pederastia;104 enquanto o verbo aphrodisiazeîn, “ter relações sexuais”, o homem no papel 

ativo, e a mulher, no passivo (Chantraine, 1968, p. 147). Dover restringe o domínio de 

Afrodite à “atividade genital”, circunscrevendo o de Eros ao âmbito do “apaixonar-se”, na 

concentração obssessiva do desejo em uma única pessoa (2007, p. 94). 

                                                                 
104 Dover aponta que Xenofonte utiliza aphrodísia para representar a relação homossexual, estabelecendo o 

contraste entre paidiká aphrodísia com a aphrodísia geradora de crianças (2007, p. 94). 
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A relação entre Eros e Afrodite, na poesia grega é marcada pela heterogeneidade, é 

comum encontrarmos no mito envolvendo os dois nomes, a figura de Eros, ora como filho, 

ora como servidor de Afrodite. Para Breitenberger, dentre os companheiros de Afrodite, Eros 

é o único considerado um deus individualizado, estando em condição de igualdade para 

dividir com ela a personificação de divindade do amor. Outro aspecto defendido por ela é que 

o culto a Afrodite é mais antigo e bem mais difundido que o de Eros (2007, p. 3). Segundo a 

autora, a “complexidade do nome do deus” (id., p. 137), parece ser resultante da extensa 

variedade de genealogias envolvendo seu nome. Mas a imagem de Afrodite também não se 

defronta com inúmeras versões acerca de sua origem? Não é justamente isso que leva 

Pausânias a atribuir a existência de duas Afrodites, e, por conseguinte, dois Eros? 

 

E como não são duas deusas? Uma, a mais velha sem dúvida, não tem mãe e é filha 

de Urano, e a ela é que chamamos de Urânia, a Celestial; a mais nova, filha de Zeus 

e Dione, chamamo-la de Pandêmia, a Popular. É forçoso também, que o Amor, 

coadjuvante de uma, chame-se Pandêmio, o Popular, e o outro, Urânio, o Celestial 

(180d-e). 

 

Dentro da proposta moralista de Pausânias, Afrodite Urânia e Eros Urânio, 

personificariam o amor voltado para a dimensão intelectiva (logistikón); enquanto Afrodite 

Pandêmia e Eros Pandêmio representariam o amor de natureza impulsiva (thymetikón) ou 

instintiva (epithymetikón). Na separação entre modos distintos de amor, o orador enaltece a 

prática da pederastia, estabelecendo um confronto entre o que Robin caracteriza como 

“privilégio dos homens cultos” e “paixão grosseira” (Notice à Le Banquet, p. XLV). Acerca 

da oposição proposta por Pausânias entre um bom e um mau amor, Cavalcante de Souza 

propõe: 

 

Em nome dos fatos ele assinala que não há apenas, nas relações entre amante e 

amado, uma emulação de virtude, mas concomitante com esta, e a ameaçá-la 

constantemente, o desejo e o prazer do corpo, que podem comandar exclusivamente 

as pretensões egoístas do pretendente: daí os dois amores (Introdução ao Banquete, 

2002, p. 30). 
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A proposição nos parece conveniente, principalmente se pensarmos que essa 

ambigüidade, firmada no elogio de Pausânias, já constitui o primeiro passo, para a definição 

de éros como um daímon, portanto, como um ser que circula entre as esferas do bem e do 

mal, movido por seu incansável desejo de atingir o pleno conhecimento do bem e do belo em 

si. Encerrado esse percurso no qual pretendemos associar a noção de éros a um páthos, 

passemos agora a observar noção de Eros associada a uma potência da natureza. 

 

4.3. EROS COMO POTÊNCIA DA NATUREZA 

 

Ressaltando a intensidade de seu poder, Safo resgata, através de um processo de 

associação, a imagem de Eros própria da épica hesiódica, no qual este é apresentado sob a 

aparência de uma força da natureza (phýsis): 

 

E Eros sacode-me (etínaxé) 

as entranhas (phrénas), como o vento de sobre o monte nos carvalhos caindo (Fr. 47 

LP). 

 

A construção da erótica de Safo é acentuadamente marcada pela influência de 

Hesíodo, principalmente no uso concomitante do epíteto lysimelés, literalmente, “o que solta”, 

“entorpece”, “enfraquece”, “relaxa os membros do corpo”, com o qual ambos identificam a 

ordem do desejo provocado por Eros, situando-o como uma faculdade do corpo, mas ao 

mesmo tempo extensiva à alma do apaixonado, atordoando-lhe os sentidos e impulsionando-o 

a buscar o prazer sensual: 

 

Eros de novo a mim, o soltamembros (lysiméles), agita 

doceamargo (glykýpikron), indomável animal (amákhanon órpeton) (Fr. 130 1-2 

LP). 
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No clamor pungente da mélica de Lesbos reconhecemos o eco tardio do arcaísmo do 

bardo de Ascra, no qual Eros é apresentado como um dos princípios formadores do universo: 

 

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também  

Terra de amplo seio, de todos sede irresvalavel sempre, 

dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado, 

e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, 

e Eros: o mais belo (kállistos) entre Deuses imortais, 

solta-membros (lysimelés), dos Deuses todos e dos homens todos 

ele doma no peito o espírito (nóon) e a prudente vontade (Teogonia v. 116-122). 

 

Nessa passagem da Teogonia, Hesíodo realiza a fusão entre Eros e a natureza física e 

anímica de deuses e homens, fenômeno presente em Safo e, posteriormente, na tragédia. Sob 

a instância das paixões, é o desejo pelas coisas do corpo que propicia, dá a oportunidade para 

que a dimensão não corporal intervenha e seja valorizada, no processo do domínio dos 

prazeres instintivos. Se pensarmos em Platão, o processo parece inverso, embora realmente 

não o seja, pois na estrutura psíquica nos moldes platônicos predominam esferas distintas de 

desejos, aos quais os homens aprendem a dominá-los para não se tornarem tiranizados por 

seus próprios desejos. Para Frère, a tragédia, principalmente a esquiliana, “é o lugar por 

excelência, no qual as emoções e os sentimentos, tributários não tanto do noûs como do 

thymós, phrên e kardía, se afirmam em seu combate singular” (2004, p. 60), permitindo que 

as paixões sejam experimentadas de forma particularizada, arriscamo-nos a dizer, que a 

mesma concepção se estende à poesia mélica, no qual o personagem do canto parece 

vivenciar individualmente cada uma das paixões. 

Concebido originariamente como um elemento da natureza, Eros atrai os corpos 

entre si, impulsionando o desejo de união entre os sexos, daí os inúmeros atributos dado a ele 

pela mélica de Lesbos, como dociamargo, o que traz doçura em meio à amargura 

(glykýprikos) (Fr. 130 LP), o que atormenta (algesídoros) (Fr. 172 LP), tecelão de mitos 
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(mythóplokos) (Fr. 188 LP). Mas no que concerne ao atributo lysimelés, este não é específico 

do deus do Amor, ou de Afrodite, aplicando-se também às Cárites,105 entidades relacionadas a 

eles, por espalharem entre deuses e homens, a graça do amor, da sedução e do encantamento, 

como ressalta Hesíodo: 

 

Eurínome de amável beleza virgem de Oceano 

terceira esposa gerou-lhe Graças de belas faces: 

Esplendente, Agradábil e Festa amorosa, 

de seus olhos brilhantes esparge-se o amor (éros) 

solta-membros (lysimelés), belo (kalós) brilha sob os cílios o olhar (v. 907-911). 

 

Na caracterização das Graças como potências aptas a difundir o desejo de 

acasalamento e de fecundação, Hesíodo retoma o sentido preconcebido por Homero, dando a 

éros outro tratamento, agora não mais o deus primordial, mas o sentimento impulsionador do 

desejo (éros), propiciando a união entre o elemento feminino e masculino, no sentido de 

preservar a perpetuação da espécie. Desse modo, não apenas o deus, mas a paixão despertada 

por ele, solta os membros de quem este doma e magoa, elementos amplamente trabalhados 

pela tradição poética mélica, sobretudo na de Safo, mas também na de Anacreonte, no qual 

encontramos o uso de éros associado tanto a um estado afetivo como à imagem de um 

ferreiro: 

 

Eros, como um ferreiro (khalkeùs) com seu grande martelo, 

me golpeia, de novo, em torrentes geladas (Fr. 413 PMG). 

 

Os atributos do Eros de Anacreonte, similares ao de Safo e de Hesíodo, deixam fora 

de combate quem está sob seu domínio. Senhor implacável, cujo poder causa dor, o deus-

ferreiro é representado com a mesma cabeleira dourada de Dioniso, portando sandálias 

multicoloridas como o cinto de Afrodite e manto purpúreo idêntico ao da deusa, embora não 

encontremos na sua poética, o uso de lysimelés. Anacreonte amplia o elo de relações entre 

                                                                 
105 Eufrosina, Talia e Aglaia, filhas de Zeus e Eurínome. 
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Eros, Afrodite e divindades com potencialidades afins, associando a eles Dioniso, como 

anteriormente, Hesíodo já o fizera com as Cárites. 

No entanto, quem mais estreita este vínculo entre Eros e Afrodite, estendendo-o a 

Híméros é Hesíodo, conforme encontramos na descrição do nascimento de Afrodite, 

literalmente deusa do Amor, por ter desabrochado da espuma (aphrós) do órgão que 

concretiza o desejo sexual (éros): 

 

Deusa nascida de espuma (aphrogenéa) e bem-coroada Citereia 

apelidam homens e Deuses, porque da espuma (aphrôi) 

criou-se a Citereia porque tocou Citera, 

Cípria porque nasceu na undosa Chipre, 

e Amor-de-pênis (philommeidéa) porque saiu do pênis (medéon) à luz.  

Eros acompanhou-a (Éros homártese), Desejo seguiu-a belo (Híméros éspeto kalòs), 

tão logo nasceu e foi para a grei dos deuses (v. 196-202).  

 

Seguidores de Afrodite, Eros representa o amor por algo ou alguém sem implicar, 

necessariamente, no desejo de natureza sexual, embora não o exclua. Híméros, o desejo físico 

por alguém presente, defende Sócrates, na sessão etimológica do Crátilo, é assim chamado 

por causa da corrente (rhôi) que arrasta com mais força nossa alma; visto correr com anelo 

(hiémenos rheî) para as coisas e mostrar-se desejoso (ephiémenos) delas, atrai grandemente a 

alma pela impetuosidade (hésin) de seu curso (rhoês) (419e). 

A potencialidade dessa corrente é arrasadora, diante da impossibilidade de esse 

desejo ser devidamente correspondido, canta Safo, “a minha dor escorre (stálakhmon) gota a 

gota” (Fr. 37 LP), ou em outra variante, “[a minha dor, que flui (stálakhmon)] gota por gota” 

(id.). Neste séquito, encontramos ainda, Antéros, o amor compartilhado, às vezes 

personificando o deus vingador do amor desprezado, outras, o símbolo do amor recíproco. 

Para finalizar, Póthos, anseio, saudade, desejo por alguém ausente, e em outra parte (pou/ 

pou), também cantado tão belamente por Safo: 

 

                                         ]vieste: eu esperava por ti; 
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escorres como água fresca, no meu coração ardente (phréna kaioménan póthoi) (Fr. 

48 LP). 

 

Ou ainda: 

 

queimo em desejo (pothéo) 

e anseio (máomai) [por] (Fr. 36 LP). 

 

Na épica hesiódica, Eros arranca-membros possui uma natureza ambígua, princípio 

da união sexuada, ele próprio é infértil, embora permita a proliferação de outros seres, através 

do desejo que instiga. Mas em Safo, encontramos um elemento capaz de conciliar a natureza 

puramente sensível de Eros com outra ordem de desejo, a produtiva, esse elemento é apontado 

por Máximo de Tiro, em suas Dissertações: 

 

Sócrates diz que Eros é sofista (sophistèn), Safo (que ele é) 

tecelão de mitos (mythóplokos). 

Sócrates é perturbado (ekbakkheúetai) por Fedro, enquanto o coração (phrénas) 

de Safo é agitado (etínaxen) por Eros, como o vento, na 

montanha, caindo sobre os carvalhos (XVIII 9).106 

 

Seguindo a tradição, o retórico sustenta a relação entre Sócrates e Safo, no poder de 

Eros em abalar e desestruturar a alma de quem está sob seu encantamento. No entanto, sua 

representação nos remete para além do fragmento 47, e do próprio Fedro, encontrando no 

Banquete, a imagem de Eros associada não a um mythoplókos, mas a um poietés, em dois 

sentidos, sendo responsável tanto pela “produção resultante das Musas” (196e) como pela 

“produção dos seres vivos” (197a). Nesse sentido, Eros é um produtor de mýthos, mas, a 

exemplo da Musa hesiódica, também pode produzir discursos de outra ordem, pois traz 

inscrito na sua própria natureza “o desejo da posse do belo e do bem” (204a-206a). Ou como 

diria Safo, no fragmento 50 LP: 

 

                                                                 
106 Tradução de Fontes, 2003, p. 531. 
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é belo (kálos), na duração de um olhar quem é belo (kalós); 

o valoroso (kágathos) para sempre há de ser belo (kálos). 

 

Nesse pretenso diálogo entre Platão e Safo, estabelecido por nós, pensamos esse 

fragmento como um adendo, ou melhor, como a estrutura basilar da definição de Diotima, no 

Banquete, quando ela reforça para seu jovem aprendiz, “é o Amor amor de consigo ter sempre 

o bem (ho éros toû tò agathòn hautôi eînai aeí)” (Banquete, 206a). Nesse momento, sentimos 

como se ecoassem no diálogo os acordes harmônicos e conscientes do canto de Safo, pois 

marcado pela necessidade premente de tornar o bem, para sempre, belo. Máximo de Tiro 

sustenta essa identidade sob o plano da possessão amorosa: 

 

Como considerar o amor da mulher de Lesbos, senão pela comparação com a arte 

socrática de amar? Pois cada qual me parece ter praticado o amor à sua maneira; ela, 

o amor das mulheres; ele, o dos homens. Pois disseram que amaram muitos, e foram 

fascinados por todas as coisas belas. O que Alcibíades e Cármides e Fedro foram 

para ele, Girina e Átis foram para ela; assim como Pródico, Górgias, Trasímaco e 

Protágoras foram rivais na arte (antítekhnoi) para Sócrates, Gorgo e Andrômeda 

foram, para Safo, rivais. Às vezes, ela as critica, outras vezes zomba delas e usa da 

ironia, tal com Sócrates (MÁXIMO DE TIRO XVIII 9). 

 

Ao reunir os nomes dos companheiros do círculo de Safo e Sócrates, por quem 

possivelmente foram apaixonados, Máximo de Tiro não teria a pretensão de mostrar que os 

dois tinham em comum, a possessão divina107 inspirada por Eros e Afrodite, o delírio erótico 

(erotikè manía)? Mas se Safo e Sócrates encontram-se tomados pelo delírio das Musas, não se 

poderia afirmar que ambos produzem belas, no entanto, falsas palavras? Certamente sim, pois 

para dizer a verdade é preciso superar o delírio poético, no sentido de atingir o delírio de 

natureza filosófica, e é justamente nesse patamar, que as imagens criadas por Safo e Sócrates 

se separam. Isolados cada um no seu próprio domínio, ela no poético e ele no filosófico, a 

                                                                 
107 No Fedro, Sócrates apresenta a imagem dos quatro tipos de delírios, associados cada um deles a um deus:  

Na loucura divina distinguimos quatro espécies, referentes a quatro divindades: a Apolo atribuímos a inspiração mântica 

(mantikèn); a Dioniso, a teléstica (telestikén) ou de iniciação nos mistérios; às Musas, a poética (poietikén); e a quarta, a 

erótica (erotikèn manían), considerada a melhor de todas, a Afrodite e a Éros. E não sei de que jeito, atingindo, sem 

dúvida, por vezes, a verdade, como também nos afastando dela, encaixamos um discurso não de todo carecente de 

persuasão, uma espécie de hino mítico, equilibrado e piedoso, em louvor de Éros, nosso comum senhor (despóten) e 

protetor (éphoron) dos belos adolescentes (265b-c). 
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poeta de Lesbos aprecia a beleza visível, no entanto reivindica valores da ordem do belo e do 

bem, enquanto o mestre de Platão prefere acreditar que a beleza visível desperta na alma a 

lembrança da verdadeira beleza, a invisível. Movido pelo desejo de encontrar a beleza na 

forma, ele estabelece para seu discurso além do parâmetro beleza e bondade, a busca 

incessante pela verdade. Lesky marca essa afinidade fixada na diferença entre a mélica e o 

filósofo, da seguinte maneira: 

 

Um mundo inteiro separa Safo de Platão e, no entanto, o filósofo inicia o caminho 

para o conhecimento último e supremo, que descreve no Banquete, com a 

contemplação do belo no domínio daquilo que pode ser aprendido pelos sentidos e 

do anelo que dela parte. Mas Safo escreveu versos – versos estranhos – em que a 

vemos num caminho que conduz para lá do seu tempo e do seu mundo (1995, p. 

173). 

 

Retomando o Fr. 50 LP, já citado por nós anteriormente, Lesky atenta que as 

palavras kalós e agathós, presentes no fragmento de Safo, posteriormente se unirão dando 

forma a expressão kalokagathía, o ideal do bom cidadão (CHANTRAINE, 1968, p. 486). O 

autor destaca ainda, um aspecto fundamental para a nossa discussão, que a lira de Safo tem 

muitos tons, apesar da linguagem de seus versos serem marcados por uma profunda 

simplicidade, como se eles estivessem integrados na própria natureza: “Com a mesma 

espontaneidade do seu coração, Safo deixa-nos ver o mundo que a rodeia: o bosque da deusa, 

a resplandescente noite de luar, as flores e o mar” (LESKY, 1995, p. 174). A potencialidade 

do amor cantado por Safo se funde com a própria natureza física do mundo.  

No Banquete, tal atributo pode ser encontrado no elogio de Erixímaco, no qual ele dá 

ao amor, o mesmo poder universal instaurado anteriormente por Fedro. Na composição de seu 

encômio a Eros, também encontramos a relação entre o bom e o mau amor utilizada por 

Pausânias, através da imagem de um duplo amor, o sadio (hygiès) e o mórbido (nosoûn). O 

contexto discursivo de seu elogio, não é mais realizado a partir da visão da retórica, mas da 

filosofia da natureza. Outro aspecto dissonante diz respeito ao fato de o amor não se encontrar 
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mais restrito a um confinamento moral, como para Pausânias, tomando a aparência de um 

princípio absoluto de todas as coisas. O elemento mediador entre o amor sadio e o amor 

mórbido é a noção de desejo (epithymía). Segundo ele, a natureza dos corpos comporta esse 

Eros dual, sendo cada um deles reconhecidos como “um estado diverso e dessemelhante, e o 

dessemelhante deseja (epithymeî) e ama (erâi) o dessemelhante” (186b). 

Para Erixímaco, “grande e admirável é o deus e a tudo se estende ele” (186b), ele 

atua sobre os homens e sobre a realidade circundante, como uma “potência alegórica tão 

universal, que a sua substância corre o risco de desaparecer no seio do geral” (Jaeger, 1986, p. 

504), ao se integrar na própria ordem do universo. Sua dimensão totalizante abrange tanto os 

homens, como os animais e todos os seres da natureza, daí ele conceber o médico como o 

único dos homens capaz de reconhecer o poder de Eros, sabendo distinguir com justeza, o 

belo amor do feio amor: 

 

É com efeito a medicina, para falar em resumo, a ciência dos fenômenos de amor 

(epistéme tôn erotikôn), próprios ao corpo, no que se refere à repleção e à 

evacuação, e o que nestes fenômenos reconhece o belo amor e o feio é o melhor 

médico (186c-d). 

 

No sentido de precisar essa distinção, Erixímaco situa de um lado, os elementos bons 

e sadios de cada corpo, e do outro, os elementos maus e mórbidos, mostrando como o 

confronto de naturezas distintas entre si, leva os opostos a se tornarem amigos e a se amarem 

mutuamente, como ele próprio defende retomando o princípio da harmonia dos contrários 

empedocliana: 

 

É de fato preciso ser capaz de fazer com que os elementos mais hostis no corpo 

fiquem amigos (phíla) e se amem mutuamente (erân allélon). Ora, os mais hostis 

(ékhthista) são os mais opostos (enantiótata), como o frio ao quente, o amargo ao 

doce, o seco ao úmido e todas as coisas deste tipo; foi por ter entre elas suscitado 

amor (érota) e concórdia (homonóian) que o nosso ancestral Asclépio, como dizem 

estes poetas aqui e eu acredito, constituiu a nossa arte (186d). 
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O médico evoca o testemunho de Fedro e Pausânias para defender, na sua acepção de 

Eros como um princípio cosmogônico, que em todas as coisas existe amor e concórdia, pois a 

harmonia de contrários permite o desabrochar de uma afecção e de um amor mútuo entre 

elementos dípares entre si. A novidade introduzida por Erixímaco, na sequência de elogios do 

Banquete, é que essa atração pode ser extensiva a relação entre o desejo apetitivo (epithymía) 

e o desejo intelectivo (logistikón), atraídos um pelo outro, através do intenso desejo emanado 

por Eros, integrado na natureza dos corpos, do psiquismo, do mundo circundante, a ponto de 

quase se esvair nela. Na cadeia de metadiscursos do Banquete, o elogio de Erixímaco remete 

ao Sobre a Natureza, de Empédocles, que por sua vez parece resgatar a memória do canto de 

Hesíodo, sem esquecer a recepção de Heráclito na composição desse poema: 

 

Mas vai, do mito escuta;108 pois estudo aumenta o peito. 

Pois como já antes disse, revelando o alcance do mito, 

duplas (coisas) direi: pois ora um foi crescido a ser um só 

de muitos, ora de novo partiu-se a ser muitos de um só, 

fogo e água e terra, e de ar a infinita altura, 

o Ódio (Neîkós) funesto fora deles, de peso igual em toda parte, 

a Amizade (Philotéti) dentro deles, igual em comprimento e largura; 

contempla-a co’a mente (tèn sy nóoi derkéu), e com os olhos (ómmasin) não te 

sentes pasmo; 

ela entre mortais se considera implantada, em seus membros, 

por ela pensam (coisas) de amor e obras ajustadas fazem, 

de Alegria chamando-a pelo nome, e de Afrodite. 

Ela por entre eles se enrolando não a viu nenhum 

mortal; mas tu ouve do discurso (lógos) a sequência não enganosa (ouk apatelón) 

(DK 31 B 17 SIMPLÍCIO Física 157).109 

 

No seu discurso envolvendo o mito hesiódico do par antitético Amor e Discórdia, 

Empédocles incorpora a noção de movimento de Heráclito para mostrar que o princípio 

fundador de tudo (arkhé) não se encontra apenas nos elementos físicos: água, terra, fogo e ar.  

Os quatro elementos são eternos, e inclinados à mudança, no entanto eles não conseguem se 

                                                                 
108 Referência a Hesíodo, na qual o poeta situa dentre os filhos gerados pela noite, Amor (Philótes) e Discórdia 

(Éris): 

[...] Depois pariu Engano e Amor (Philóteta) 

e Velhice funesta e pariu Éris de ânimo cruel. 

E Éris hedionda pariu Fadiga cheia de dor (Teogonia v. 224-226). 

109 Tradução de José Cavalcante de Souza para Pré-socráticos editada pela Abril Cultura. 
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mover a si mesmos, necessitando de um elemento catalisador para impulsioná-los de forma 

satisfatória, Empédocles encontra esse impulso em dois princípios não materiais, a Amizade e 

o Ódio, o primeiro, princípio de associação, e o segundo, de dissociação.110 Por trás do 

incessante movimento do mundo, predomina a noção de alma pensada por Heráclito como 

princípio racional e princípio da vida, regendo tanto a natureza do homem como a do mundo: 

“Para alma é morte tornar-se água, e para água é morte tornar-se terra, e de terra nasce água, e 

de água alma” (DK 22 B 36 CLEMENTE DE ALEXANDRIA Tapeçarias VI 16). Robinson 

infere que para Heráclito, quanto mais “viva” é a alma mais racional ela é (2010, p. 33), isso 

nos leva a pensar se não seria essa a razão de Heráclito determinar o fogo como o princípio 

constitutivo de tudo (arkhé), principalmente porque encontramos nos seus fragmentos 

inúmeras recorrências ao fogo, ou ao sol, como se fossem imagens de afirmação da própria 

vida?  

Dotando o mundo de um princípio anímico, Heráclito permite a Empédocles pensar a 

estrutura da alma movida por dois princípios afetivos, a Amizade e o Ódio, ambos dotados da 

mesma proporção, e do mesmo élan vital (hormé), que levam Erixímaco a atribuir, no seu 

elogio, a existência de uma relação de identidade entre o desejo racional e o desejo impulsivo. 

Para Dixsaut, o discurso técnico do médico, ao tomar o apetite (epithymía) como objeto de 

sua investigação, torna-se “um discurso que descreve todo impulso como apetite” (1998, p. 

132), partindo do pressuposto de que todo impulso é irracional (alógos), e que a alma 

comporta em igual dimensão, o princípio racional e o irracional, ele só poderá encontrar 

inteligibilidade se direcionar o seu desejo para a dimensão intelectiva da alma. No caminho 

inverso, o poder do impulso “de desviar o lógos e pervertê-lo” (1988, p. 133), conduz a 

                                                                 
110 Retomaremos aqui dois fragmentos de Empédocles que reforçam esse aspecto: 

Isto de mortais membros (é) bem visível volume; 

ora por amizade convergidos em um todo os 

membros, estes ganharam corpo, a vida florescendo em auge; 

ora de novo por malignas Querelas dispersados, 

erram eles à parte cada um na ressaca da vida (DK 31 B 20, Simplício, Física, 1124, 9). 

Em odio diferidas de forma e à parte todas volvem, 

mas convergem na amizade e umas às outras se desejam (DK 31 B 21 SIMPLÍCIO Física, 159, v. 6-7). 
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dimensão racional da alma em direção à dimensão apetitiva, mas levando em consideração 

que “o apetite é alógos, irracional e mudo” (id.), a dimensão intelectiva sente-se desprovida 

de seus fundamentos, tornando-se mórbida. Tomada por esse estado de espírito, ela não se 

restringe mais a esfera do amor que é belo e saudável, o celeste, sob o domínio de Eros e da 

Musa Urânia, mas a do outro, o que é feio e doentio, o popular, regido por Eros e Polímnia 

(187E). Desviada de seu caminho originário a alma sofre, não por saber que ela é dotada de 

apetite e de inteligência, mas por se deixar dominar, quando prevalece o amor mórbido, pelo 

discurso da persuasão e não o da verdade. 



                                             

                                               

5. MOSTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO EROS FILOSÓFICO 

 

O presente capítulo pretende apresentar as duas modalidades discursivas utilizadas 

por Platão, na sua prosa filosófica, mostrando como elas aparecem interligadas na escrita de 

seus diálogos, a ponto de dificultar a delimitação, se é que ela existe, entre cada uma delas. 

Talvez o maior problema para pensarmos a utilização desses dois recursos linguísticos, na 

exposição das ideias de Platão, seja a espontânea fluidez com que ele passa de um para outro, 

deixando a seus leitores a preocupação em delimitar se prevaleceu a mostração (epídeixis) ou 

a demonstração (apódeixis). 

A questão se mostra bem mais complicada, se pensarmos que, ao escrever na forma 

de diálogo, o filósofo traz para a sua exposição inúmeros personagens, cada um deles 

manifestando sua opinião, na encenação do problema a ser discutido. A polêmica maior é 

acerca de quem realmente representaria as ideias de Platão: Sócrates, o Estrangeiro de Eleia, 

Timeu, o Ateniense? Ou os demais personagens também exerceriam essa função? Trabattoni 

retoma três posições possíveis em torno dessa questão. A primeira delas faz a defesa de que 

somente os personagens principais manifestariam as ideias platônicas; concordamos que essa 

hipótese até parece viável, no entanto não pode ser tomada como uma regra, pois às vezes os 

interlocutores dos protaginistas expõem teorias que nos parecem inteiramente compatíveis 

com as teses platônicas. 

A segunda, também nos parece totalmente descabida, por defender que Platão não se 

colocaria na posição de protagonista, em razão de a encenação de seus diálogos encontra-se 

marcada por uma posição análoga à da poesia dramática, na qual o filósofo apenas descreveria 

o encontro e o confronto dos personagens colocados em cena, sem ter a pretensão de expor 

suas teses pessoais, o que tornaria os diálogos platônicos meros artefatos retóricos, pois como 

defende Trabattoni: 



166 

 

 

Os diálogos platônicos não podem ser completamente comparados a obras teatrais 

ou a escritos puramente descritivos, mas no seu interior mostram ser bem dirigidos, 

propositivos, muitas vezes polêmicos, irônicos e até mesmo tendenciosos. Por detrás 

do texto, em suma, transparece a presença do autor, que constrói e sustenta com 

sabedoria, o jogo do diálogo, fazendo explodir contradições, lançando sinais muitas 

vezes sutis e obscuros, sugerindo implicitamente ao leitor alguns percursos, 

contentando-se, por vezes, somente em confundi-lo para provocar neles 

determinadas reações (2010, p. 19). 

 

Nesse jogo feito com seriedade, fisicamente, Platão se encontra distante da cena; 

contudo, sua presença invisível paira sobre cada ato de fala, dirigindo com extrema precisão a 

intrincada trama do que Pessanha atribui como um autêntico “teatro das ideias”, no qual nós, 

os leitores seríamos os “atores coadjuvantes nas cenas do drama filosófico de Platão” (1997, 

p. 10), pois ainda que não possamos expressar nossas opiniões, concordar ou discordar com o 

discurso de determinado personagem, de forma invisível, como Platão, talvez no livre 

exercício do diálogo da alma consigo mesma, acabamos participando dessa encenação 

filosófico-dramática: 

 

Ora, quem de nós, em certos momentos, lendo certas tiradas desse personagem 

famosíssimo dos dramas filosóficos de Platão, que é Sócrates, jamais se surpreendeu 

envolvido em uma cena? Quantas vezes, silenciosamente, ou não, pensamos, e 

mesmo exclamamos, que os argumentos de Sócrates são falaciosos, sofísticos, ou 

ainda, perfeitos, convincentes, etc? Quem de nós nunca se indignou ou se sentiu 

fascinado por um argumento de Sócrates? Concordando ou não, resistindo ou não 

àquilo que nos é dito pelos personagens, de certa maneira vamos entrando em seu 

drama (TRABATTONI, 2010, p. 10). 

 

A nossa posição é ambígua, pois embora concordemos com Trabattoni, que os 

diálogos não podem ser comparados de forma definitiva a uma peça teatral, não conseguimos 

deixar de nos encantar por seus efeitos cênicos. Preferimos pensar como Pessanha, que o 

movimento de cena propicia o debate e a necessidade da construção de argumentos, colocados 

ora na manifestação de fala do protagonista, ora na dos demais personagens presentes ao 

cenário do debate. A terceira hipótese levantada por Trabattoni questiona justamente a 

possibilidade de se encontrar o verdadeiro pensamento de Platão, em meio à encenação de 



167 

 

seus diálogos; um aspecto importante e necessário é a devida perspicácia para observar a 

estrutura dialógica no todo, no sentido de manter-se atento ao jogo de perguntas e respostas, 

para tentar entender a intenção de quem pergunta, sem deixar de estar atento ao movimento 

que impulsiona a resposta calculada, para não se deixar prender meramente no jogo de cena 

realizado pelo protagonista, como pondera Trabattoni: 

 

O resultado do texto é sempre a soma desse entrelaçamento; e pode acontecer, com 

grandes chances, que a contribuição do interlocutor seja pouco relevante, podendo 

também acontecer (e com chances ainda maiores), que o sentido de um determinado 

desenvolvimento dialógico ultrapasse largamente as asserções dos dialogantes 

(2010, p. 20). 

 

A compreensão dos diálogos platônicos implica em um exercício de percepção do 

seu conjunto, sem deixar de atentar nem mesmo, ao próprio intento do leitor em tomar como 

objeto de investigação determinado diálogo, e não outro, pois o modo como ele direciona sua 

pesquisa pode terminar reforçando certos preconceitos em relação à obra de Platão. Um 

desses mitos é justamente o que motivou a proposição de nossa pesquisa, a de que o filósofo 

isola os prazeres sensuais dos prazeres intectuais, como se isso fosse realmente possível. 

Trabattoni aponta a tão difundida e imprecisa tese de que na escrita de seus diálogos se 

contrapõem o Platão aporético/socrático e o Platão dogmático. O curioso é como para essas 

pessoas, aporía parece comportar o sentido de imprecisão e inacabamento, levando a falsa 

compreensão de que o fato de um diálogo recair em aporia, não pressupõe que a investigação 

simplesmente estagne, ou não encontre mais nenhuma outra solução para ser levada adiante, 

quando na verdade, “nenhum diálogo é de tal forma conclusivo ao ponto de mostrar soluções 

nele proposta como verdadeiras, absolutas e definitivas” (TRABATTONI, 2010, p. 24-25). 

Do mesmo modo, aqueles que o consideram dogmático, entendem essa palavra como 

sinônimo de intolerância, ou conservadorismo, sem se dar conta de que a própria forma 

dialógica de sua escrita, já estabelece a abertura para um debate que está sempre aberto a 
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novas leituras, a novas interpretações, permitindo-se ser renovado, ampliado, desde que 

preseve a coerência necessária, para justificar-se como discurso da verdade. Se os diálogos 

platônicos resguardam essa maleabilidade, como justificar que Platão seja dogmático? Pelo 

fato de defender veementemente suas ideias? Ou por criticar fundamentos com os quais ele 

não coaduna? Ou seria pelo uso frequente da ironia? Ou pelo jogo retórico entre o sério e o 

jocoso? Mas como Platão pode ser dogmático, se mostrava plena consciência de que a 

recepção da filosofia se dá por meio de um processo ação contínua e individualizada? Szlezák 

avalia que a filosofia, nos moldes platônicos exige a entrega toatal do ser humano, para que o 

processo de conversão da alma em direção à beleza absoluta aconteça: 

 

Só a capacidade intelectual não basta, requer-se uma afinidade interna entre a coisa 

que deve ser comunicada e a alma a que ela deve ser comunicada. Quem não está 

pronto para ingressar num processo de remodelação interior também não está 

habilitado para conhecer a solução total (2005, p. 23). 

 

No modelo socrático-platônico, a filosofia precisa brotar de dentro da alma. O 

interlocutor de Sócrates tem de buscar nele mesmo as respostas para os seus questionamentos, 

assim como o próprio leitor precisa estar atento, e sempre pronto para seguir os vestígios do 

que foi dito anteriormente, talvez essa volta, como a do prisioneiro liberto a caverna, permita 

a ele encontrar a solução para o que antes foi determinado como uma aporia. No uso dessa 

técnica, Platão parece confrontar o leitor propositalmente, para ver se ele está acompanhando 

com devida atenção, a sequência de raciocínios, como na passagem do Crátilo, no qual 

Sócrates, possivelmente imaginando a resposta de seu interlocutor, mas como se quisesse ter 

o retorno do leitor, questiona: 

 

Sócrates: Vê se tenho razão. Se fossem postos juntos dois objetos diferentes: Crátilo 

e a imagem (eikón) de Crátilo, e uma divindade não imitasse apenas a tua figura e 

tua cor, como fazem os pintores, mas formasse todas as entrahas iguais às tuas, 

emprestando-lhes o mesmo grau de ductilidade e calor, além de movimento 

(kínesin), alma (psykhèn) e raciocínio (phrónesin), tal como há em ti; em uma 
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palavra: tudo exatamente como és, e colocasse ao teu lado essa duplicata de ti 

mesmo: tratar-se-ia de Crátilo e uma imagem, ou de dois Crátilos? 

Crátilo: Quer parecer-me, Sócrates, que seriam dois Crátilos (432b-c).111 

 

Indiferente a tudo, Crátilo nem titubeia ao responder para Sócrates, talvez porque não 

estivesse interessado em interagir com Sócrates, ou será que essa estratégia não faz parte de 

um recurso muito utilizado por Platão, seja na fala de Sócrates, ou na dos demais 

personagens, conhecido por suspensão do juízo? Szlezák, chama a essa prática de “ocultação” 

ou “retenção do saber”, ela aparece na escrita dos diálogos, quando o interlocutor de Sócrates, 

ou não quer se expor demais, ou não pretende retomar o que já prenunciou anteriormente, ou 

quando o próprio Sócrates, consciente de que não consegue extrair mais nada de seu 

interlocutor muda o rumo da conversa, como no caso da sequência da passagem do Crátilo, 

acima citada. 

Outro recurso metodológico frequentemente encontrado nos diálogos platônicos, é o 

uso do mito. Para Trabattoni, “Platão constrói seus mitos para representar de modo não 

dogmático ou doutrinal conteúdos de caráter filosófico” (2010, p. 25). Concordamos com a 

posição do autor, e acrescentamos que o caráter atribuído por Trabattoni, a incorporação do 

mito na composição dos diálogos, ajudam a quebrar os estigmas de que Platão seria um 

pensador dogmático. Feitas essas considerações passemos a abordagem das duas modalidades 

discursivas, mostração (epídeixis) e demonstração (apódeixis), presentes na encenação 

dialética dos diálogos platônicos, e mais especificamente, no Banquete.  

 

5.1. O MOSTRAR E O DEMONSTRAR 

 

                                                                 
111 Tradução de Carlos Alberto Nunes, editada pela UFPA. 
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A relação contígua e afim entre epídeixis e apódeixis, determina-as como categorias 

essenciais de todo mostrar (dizer as coisas como estão na sua aparência) e demonstrar (dizer 

as coisas como são na sua essência), presentes na produção de coisas feita com palavras. 

Nossa abordagem dessas duas expressões linguísticas, inerentes a toda arte expositiva, se 

caracteriza pela preocupação em determinar os modos de ser e fazer do discurso filosófico de 

Platão acerca da representação de éros, no Banquete, observando como sua discursividade é 

inteiramente perpassada pela mescla entre a representação imagética e a conceitual.  

A representação de éros, na tradição poética, sempre foi marcada pela diversidade de 

atributos. Hesíodo é o primeiro a caracterizá-lo, na Teogonia, sob uma dúbia condição, a de 

representar um dos quatro princípios cosmogônicos constitutivo do universo, mas também 

permitindo a possibilidade de este ser pensado como o deus do Amor, por inspirar nos 

homens o instinto sexual e o desejo de reprodução. A partir de Hesíodo, a tradição 

mitopoética e mesmo a filosófica passa a caracterizar Eros a partir desses dois princípios 

complementares estabelecidos pelo bardo. 

Na filosofia, encontramos o primeiro indício indireto do resgate da noção de éros no 

pensamento dos fisiólogos, no célebre fragmento de Heráclito, “a natureza ama esconder-se 

(phýsis krýptesthai phileî)” (DK 22 B 123 TEMÍSTIO Oratio V p. 69), contudo será 

Parmênides, o primeiro a fazer uma referência mais direta ao sentido firmado anteriormente 

por Hesíodo: “Primeiro de todos os deuses Amor ela concebeu (prótiston mèn Érota theôn 

metísato pánton)” (DK 28 B 13 PLATÃO Banquete 178b11). Essa representação aparece em 

três fragmentos atribuídos a Parmênides112 pela tradição filosófica. Aristóteles, em sua análise 

das doutrinas de seus predecessores, no livro I da Metafísica, situa Parmênides dentre os que, 

como Hesíodo, consideram o amor e o desejo como a causa do princípio dos seres. 

Retomando o fragmento supracitado, Aristóteles sustenta que Parmênides, na sua 

                                                                 
112 As representações de Éros em Parmênides aparecem em vários fragmentos, todos atribuindo a originalidade 

de sua autoria: DK 28 A 37 CÍCERO Natureza dos deuses I 28; DK 28 B 12 SIMPLÍCIO Física 39 12; DK 28 B 

16 ARISTÓTELES Metafísica III 5 1009 b 21. 
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reconstrução da origem do universo, afirma: “Primeiro (prótiston mén) entre todos os deuses 

<a Deusa> produziu o Amor (érota theôn metísato pánton)” (I 984 b 26-27). 

Contudo, o tratamento filosófico na representação teórica acerca de éros é um 

atributo específico de Platão, o primeiro a conciliar plenamente, na história da tradição 

metafísica, o uso da imagem na produção de conceitos. A concepção erótico-filosófica de éros 

como a representação do filósofo é mais evidente no Banquete, embora esta se estenda, 

indistintamente, pelos diálogos da fase da maturidade, sobretudo no Fedro e na República, ou 

mesmo no Filebo, ou no Lísis, que serão retomados por nós, com o propósito de extrairmos 

deles os subsídios necessários para desenvolver com mais profundidade a nossa temática. 

Feitas essas observações, passemos a precisar com mais clareza e discernimento, as 

noções de epídeixis e apódeixis em Platão, assinalando inicialmente o fato de ambas serem 

marcadas pela similaridade funcional, justamente a de “mostrar” algo por meio de palavras, 

embora seus métodos de representação sejam diferenciados. Mas como encontraremos essa 

distinção na obra do filósofo grego, se a escrita dos diálogos não comporta nem um 

vocabulário técnico, nem uma demarcação conceitual clara entre o mostrar e o demonstrar? 

Um primeiro indício poderia estar no modo como o filósofo faz uso, na exposição de seu 

sistema, de personagens cuja função é serem veiculadores e até encenadores de ideias. Eles 

tanto as “representam” quanto as “expõem”, numa ação combinada em que representar, no 

sentido do verbo alemão vorstellen, é, ao mesmo tempo, expor, no sentido de darstellen. 

Gagnebin retoma o Prefácio de Origem do drama barroco alemão, de Benjamin, no 

sentido de criticar a tradução imprecisa de Rouanet para a palavra Darstellung, “utilizada por 

Benjamin para caracterizar a escrita filosófica” (2005, p. 184), portanto, não podendo ser 

definida por “representação”. Sua proposta é “que se traduza Darstellung por “apresentação” 

ou “exposição”, e darstellen por “apresentar” ou “expor”, ressaltando a proximidade no 

campo semântico com as palavras Ausstellung (exposição de arte) ou também Darstellung, no 



172 

 

contexto teatral (apresentação) (id.). Retomando os passos da investigação de Gagnebin 

chegamos a Diógenes Laércio (2008), para mostrar como o doxógrafo ordena os diálogos de 

Platão: “São dois os tipos principais dos diálogos platônicos: um que se apresenta a questão 

(hyphegetikòs), e o outro em que se indaga (zetetikós)” (III 49). Seguindo essa estrutura 

Gagnebin delimita os diálogos do gênero zetetikós, como diálogos de pesquisa, e os do gênero 

hyphegetikós, como diálogos de orientação, “mostração”, apresentação (2005, p. 184-185). 

Mas se retornarmos a Diógenes Laércio veremos como ele apresenta uma proposição bastante 

interessante a respeito do suposto dogmatismo de Platão, já na Antiguidade: 

 

Considerando que há uma grande polêmica entre os autores que afirmam que Platão 

formulou uma doutrina dogmática e os que negam esse ponto de vista, impõe-se um 

esclarecimento nosso a esse respeito. Ensinar dogmaticamente é propor dogmas, da 

mesma forma que legiferar é propor leis. “Dogma” (dógmata) tem um duplo 

sentido: o que se opina (doxazoménon) e a própria opinião (dóxa) (III 51).  

 

Para o doxógrafo a questão é muito simples, o que se opina, necessariamente é uma 

proposição (prótasis), e a opinião, por sua vez é uma concepção (hypólepsis). A continuidade 

do argumento vem justamente reforçar a nossa proposta de entender o método platônico do 

mostrar e do demonstrar: “Ora, Platão quando tem uma convicção firme (kateílephen), expõe 

(apophaínetai) seus pontos de vista e refuta (dielénkhei) os pontos de vista falsos, porém 

diante de questões obscuras ou dúbias, suspende o juízo” (III, 52). Já quando quer demonstrar 

(apodeíxeis) suas opiniões, utiliza principalmente o método indutivo (epagogé), nas suas duas 

formas, a da contradição (enantiósin) e a do consenso (akolouthías) (III, 53). Na indução por 

consenso, se demonstra de dois modos, ou se partindo do particular para chegar ao particular, 

como faz a retórica; ou se partindo do universal para chegar ao particular, como procede a 

dialética (III 53 e 54). 

Mas para explicar Platão, defende Mattéi, não é necessário se prender às estruturas 

linguísticas exteriores aos diálogos, basta observar o espírito agonístico presente na conversa 
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dos personagens, para perceber que o diálogo platônico é marcado por uma espécie de “tripla 

fidelidade: a da alma do respondente, a da alma do dialético e a verdade do ser” (2010, p. 44). 

Nesse processo, o dialético, o filósofo, induz seu interlocutor a rever seus posicionamentos 

mediando o acesso pela busca da verdade, por meio do jogo de perguntas e respostas. Tornada 

um método racional, a dialética coloca em movimento “a alma inteira, dá-lhe seu ritmo 

próprio e a coloca no caminho, méthodos, da verdade” (id., 55). Somente movida pelo 

impulso de éros, a alma consegue se libertar do belo restrito a ordem do contingente e 

direcionando o seu desejo de forma correta para o que é belo consegue ver a beleza das 

ciências, pois somente neste estágio dos graus do amor, ele poderá se voltar para o 

 

vasto oceano do belo e contemplando-o (theorôn), muitos discursos belos (kaloùs 

lógous) e magníficos ele produza, e reflexões, em inesgotável amor à sabedoria 

(philosophíai), até que aí robustecido (rhosteìs) e crescido (auxetheìs) contemple ele 

uma certa ciência, única, tal que seu objeto é o belo seguinte (Banquete 210d-e). 

 

A percepção da presença da beleza possibilitada pela mais bela ciência, a dialética, 

permite ao iniciado nos mistérios do amor, o amante da beleza, entender que toda beleza só é 

possível porque participa da forma do que é maravilhosamente belo. A visão do belo em si 

impulsiona o desejo pelas belas virtudes, e pelos discursos verdadeiros, pois alcançado o grau 

mais alto da ascese erótica, já não existem imagens, mas apenas a forma inteligível do belo. O 

processo de contemplação nesse estagio é voltado para a visão intelectualizada da ideia da 

beleza una e despida de qualquer elemento de natureza sensível. Se no plano metafísico temos 

o predomínio da ideia, no plano lógico, precisamos da imagem para pensar o real, a 

verdadeira beleza necessita da visão da beleza inferior para realizar o processo ascensional. 

Feitas essas digressões, defendemos que o uso concomitante do mostrar e do 

demonstrar reflete justamente o incessante movimento das dimensões desejantes da alma, no 

qual expressar de forma única esse conflito parece impossível, pois no jogo entre as duas 

modalidades discursivas, a epidítica e a demonstrativa é quase como se, assim, o filósofo 
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estivesse criando uma situação que nós só conseguimos imaginar para uma entidade divina, 

em que o pensado é, literalmente, intuído e, até, vivido, no caso, pelos personagens. Aqui 

some a diferença entre intuir e ver, que tanto perturba, no homem, os processos de cognição. 

A relação epídeixis e apódeixis, no contexto dos diálogos platônicos é marcada pela 

ambiguidade, Platão em nenhum momento delimita, ou restringe o uso de nenhuma das duas 

modalidades discursivas aos modos de exposição próprios do poeta, do sofista, ou do filósofo, 

como defende Cassin.113 O emprego de epídeixis limitado a habilidade argumentativa própria 

do poeta, aparece em um momento especifico do diálogo Ion, quando Sócrates pede ao 

rapsodo para fazer uma mostração (epídeixis) de sua atividade (530d). 

Se o problema da relação, sempre ambígua, entre a matéria filosófica por excelência 

(que é o conceito, a ideia) e a sua expressão e compreensibilidade é inerente à filosofia, a 

ponto de o filósofo lançar mão de estratégias e analogias para se fazer compreender. A escrita 

filosófica de seus diálogos, marcados pela exigência da representação de princípios universais 

e válidos, é expressamente caracterizada por um contexto dialógico, que compreende a 

contínua mediação entre a prática discursiva e a postulação de ideias. 

O filósofo concilia a imperfeição e a limitação do lógos de seus personagens, na sua 

obra, através do uso de imagens e analogias, como a imagem do Sol, na República, no qual o 

sol representa para o visível àquilo que a ideia representa para o inteligível (VI 506b-509d), 

com a possibilidade de superar a intuição sensível, e atingir, assim, aquilo que, na elaboração 

puramente conceitual do objeto não se deixou perceber. No caso do Banquete, obra que 

servirá de fio condutor para nossa investigação, Platão faz uso, na tensão dos discursos sobre 

                                                                 
113 Cassin restringe o verbo deíknymi, “fazer ver, mostrar, demonstrar, indicar” (CHANTRAINE, 1968, p. 257), 

a esfera da epídeixis, “fazer mostrar”, “discurso de aparato, declamação”, e da apódexis, “demonstrar”. 

Retomando Aristóteles, em Retórica 1408a26, a autora atribui que o filósofo determina a deîxis, como um 

“modo de prova” (ék tôn semeíon deîxis), ou mais precisamente de algo a ser mostrado, ou revelado. Por outro 

lado, Cassin alerta para não confundirmos esse sentido da dêixis, com a evidência encontrada em Metafísica IV 5 

1010a10-15, onde Aristóteles, criticando o relativismo de Protágoras, ressalta o exemplo de Crátilo que “acabou 

por se convencer de que não deveria nem sequer falar, e limitava-se a simplesmente mover o dedo”. Nesse 

contexto, o seu sentido estaria intimamente ligado a um mostrar sem palavras, por representar “o ato, e a arte, de 

mostrar sem palavra” (1990, p. 234). 
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Eros, tanto da dimensão apodítica, como da dimensão epidítica, dificultando a possibilidade 

de demarcar a diferença entre elas, por encontrarem-se imbricadas uma na outra. 

Talvez a maior dificuldade na compreensão do uso alternado de epídeixis e 

apódeixis, decorra do sentido que os tradutores comumente dão aos dois vocábulos: o de 

demonstração, enfraquecendo com isso a distinção entre a “exibição”, o “discurso pomposo”, 

a “declamação pública” (epídeixis)114 e a “demonstração” racional de um fato ou de uma ideia 

(apódeixis).115 Tomando como base a peculiaridade de cada uma dessas noções, na qual uma 

seria marcada pela flexibilidade e a outra pelo rigor e justeza, nossa intenção é mostrar o 

quanto a distinção entre ambas, no contexto da filosofia platônica, é marcada por uma forte 

complexidade. Apesar de ambas encontrarem-se incorporadas na escrita fortemente teatral e 

poética dos diálogos platônicos, elas não estão devidamente limitadas, a ponto de confudirem-

se, ou fundirem-se, quando o filósofo incorpora na sua exposição, o vocabulário desses modos 

de expressividade, a poético-retórica e a filosófico-conceitual. Os modos de elas se 

delimitarem, na narratividade dos diálogos, levam-nos a pensá-las, ou a determiná-las, sob o 

contexto de uma explanação, ora de natureza epidítica, ora apodítica, embora elas apareçam, 

na maioria das vezes, integradas entre si, como se cada uma delas subsidiasse o modo de 

dizer, ou de expor, imagética ou conceitualmente, da discursividade da outra. 

A relevância dessa temática para nossa pesquisa diz respeito à abordagem de uma 

das questões mais fundamentais da história da filosofia, a célebre relação entre a imagem e o 

conceito, que ao longo dos tempos pode ser pensada como o confronto entre mito e 

pensamento racional, narrativa poética e discurso filosófico, poesia e filosofia, mostração 

(epídeixis) ao estilo dos poetas e dos sofistas e demonstração (apódeixis) de natureza 

filosófica, dóxa e lógos, discurso falso e discurso verdadeiro, aparência e verdade, modos do 

                                                                 
114 As ocorrências do vocábulo epídeixis por Platão podem ser encontradas em Górgias 447c, 449c; Hípias 

Menor 363d, 364b; Hípias Maior 282b, c; Eutidemo 275a; Crátilo 384b; Fédon 99d; Sofista 217e. 
115 Encontramos ocorrências da palavra apódeixis, nos diálogos: Fédon 73a, 77c, 92c, d; Protágoras 354e; Fedro 

245c; Teeteto 162e; Leis X 893b; Epinomis 983a. 
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parecer e modos do ser. Nossa proposta é mostrar como essa complexidade das duas 

modalidades discursivas está presente de modo decisivo na pesquisa dialética sobre éros. 

Pensar o mito de Eros significa, para nós, a tentativa de dar um sentido conceitual, 

demonstrativo, porém nem sempre o conceito é suficiente para realizar esse processo, 

necessitando da imagem para pensar para além de sua própria condição. 

Na estrutura conceitual da dialética platônica, a imagem é o elemento a partir do qual 

toda a discussão se desenvolverá, mostrando-se como um recurso estratégico, utilizado pelo 

filósofo, para mostrar a raiz do problema, em um momento no qual o discurso conceitual não 

é devidamente suficiente. No caso do Banquete, por exemplo, o mito do nascimento de Eros, 

ou a imagem da ascese erótico-dialética, ou a analogia entre Sócrates e Eros, efetuam-se como 

instrumentos devidamente elaborados por Platão, para este apresentar a sua teoria sobre o 

amor voltado para a busca do Belo em si, a qual ele identifica pelo nome de philosophía. 

Partindo de referências imagéticas presentes no imaginário grego, ele constrói a sua versão de 

éros, para identificar a própria natureza do philósophos, esse ser dual e ambíguo, por 

encontrar-se situado entre a esfera dos prazeres do corpo e da alma. 

O iniciado nas coisas do amor, presente no Fedro e no Banquete, é o iniciado nos 

mistérios dialéticos, por ser o único a atingir a esfera do delírio erótico, metáfora utilizada por 

Platão, para identificar o saber filosófico. A diferença do Ion, dos diálogos supracitados diz 

respeito ao fato de o enthousiasmós encontrar-se restrito à esfera da Musa, sendo transmitido 

em um processo descendente, enquanto no Fedro e no Banquete, o movimento é ascendente, e 

permite o acesso ao inteligível, que é o conheicmento no sentido estrito do termo. A imagem, 

no âmbito de nossa investigação, situa-se entre a esfera da representação e a possibilidade, ou 

necessidade, de ser justamente demonstrada. Através dessa abordagem estaremos abrangendo 

uma questão fundamental da filosofia platônica, mas ao mesmo tempo extremamente 

relevante para toda a História da Filosofia, pois marcada pela sua intensa atualidade, aliado ao 
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fato de ela ser a noção central e norteadora de toda investigação de natureza filosófica. 

Marques reforça o debate em torno da questão da imagem nos modos de exposição dos 

diálogos platônicos, mostrando que o pensar, em Platão, necessita da imagem para se fazer 

aparecer, como se o próprio pensamento e não apenas o olhar se sentisse atraído pela imagem, 

tornando-a o elemento impulsionador do próprio ato de pensar: 

 

A imagem é criticável na medida precisa em que fascina e impede que os indivíduos 

a distinguam daquilo de que ela é imagem. Mas a imagem, criticamente utilizada, 

tem uma função decisiva na compreensão do que é a dialética, assim como na sua 

transmissão, ou seja, na formação do filósofo (2009, p. 137). 

 

Se a imagem fascina os sentidos, ela também é passível de despertar a visão interior, 

associada por nós à dimensão intelectiva, permitindo o movimento ascendente, no qual cada 

passo representa o processo de dissociação cada vez maior, da intuição de natureza racional 

da intuição sensível, marcada pela noção de imediatez. Nesse redirecionamento da visão, “as 

imagens tomam explicitamente o visível como metáfora do invisível” (Marques, 2009, p. 

138), como a busca da alma pela beleza em si, representada na definição de éros de Diotima, 

como o desejo de geração e parturição na beleza própria de quem cultiva as ações virtuosas: 

 

Assim é que os corpos belos, mais do que os feios, ele os acolhe, por estar em 

concepção, e se encontra uma alma bela, nobre e bem-dotada, é total o seu 

acolhimento a ambos, e para um homem desses logo ele se enriquece de discursos 

sobre a virtude, sobre o que deve ser o homem bom e o que deve tratar, e tenta 

educá-lo. Pois ao contato sem dúvida com o que é belo e em sua companhia, o que 

de há muito ele concebia ei-lo que dá a luz e gera, sem o esquecer tanto em sua 

presença quanto ausente, e o que foi gerado, ele o alimenta juntamente com esse 

belo [...] (Banquete 209b-c). 

 

Assim como a beleza necessita do belo visível para ascender à beleza absoluta, o 

bem também precisa das belas ações para ter o acesso ao bem em si, pois “o que puxa o olho 

é a coisa bela que é vista; o que direciona a inteligência para o inteligivel é a beleza desejada 

que lhe aparece, de um modo ou de outro” (id., p. 144). Esse é justamente o estágio apontado 
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por Benjamin, na sua análise do Banquete, no Prefácio de Origem do drama barroco alemão, 

no qual “a verdade é apresentada como o conteúdo essencial do Belo, o reino das ideias, e a 

verdade é considerada bela” (1984, p. 52). Para ele, a verdade é bela, porque o desejo de Eros 

em direcionar o seu amor para a verdade, jamais pode ser considerado como uma traição ao 

seu impulso original, pois do outro lado encontra-se a verdade, e a verdade é bela, “e o é não 

tanto para si mesma como para Eros” (p. 53), ou para todo aquele que a busca. Na 

interpretação de Benjamin, o amor é o desejo do belo, porque a verdade é bela, e isso é uma 

verdade inelutável que jamais perderá sua validade. Se de fato é uma verdade, não pode ser 

pensada como uma metáfora para mostrar a relação de dependência entre beleza e verdade, 

portanto, a possibilidade de a beleza ser pensada como a imagem da verdade é que lhe dá a 

garantia de ascender à beleza que é para sempre. 

Mas retornemos à questão acerca do método expositivo de Platão, pois não podemos 

ignorar a distinção efetuada por ele nos modos de expor um argumento, no diálogo 

Protágoras. A passagem em questão ocorre em meio às objeções de Sócrates à pretensão de 

Protágoras em ensinar a excelência política, tese com a qual discorda inteiramente, incitando 

seu interlocutor a lhe provar o contrário: 

 

Pois bem, se podes nos demonstrar (epideîxai) com mais clareza que a virtude pode 

ser ensinada, não te recuses, demonstre-o (epídeixon). – Bem, Sócrates, disse 

[Protágoras], não vou me recusar, porém como lhes demonstrarei? Como um velho 

que fala aos jovens, lhes contando um mito (mýthon légon epideíxo), ou expondo 

meticulosamente por meio de um discurso racional (lógoi diexélthon)? (Protágoras 

320b-c). 

 

No contexto do diálogo entre Sócrates e Protágoras, encontramos três ocorrências do 

verbo epideiknýnai cujo significado é “mostrar”, “fazer mostra de”, “fazer a demonstração 

de”. O uso desse verbo por Platão, na passagem em questão, parece resguardar o sentido de 

“mostração” inteiramente atrelada aos modos de exposição característica das conferências 

sofísticas, como este assinala, por exemplo, nos diálogos Górgias (447a, 447c), Ménon (82b) 
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e Eutidemo (295b, 297c), portanto atrelada a noção de uma “exibição” ou “prova” do poder 

natural de uma pessoa sustentar seus argumentos. 

Mas restringir a epídeixis, como pretende Cassin, ao “nome mesmo que a tradição 

atribui, por excelência, à discursividade sofística” (1990, p. 238), não seria delimitar demais a 

sua esfera de atuação? Ou mesmo rejeitar a livre fluência entre as ordens do mostrar e do 

demonstrar, na construção do discurso filosófico platônico? Se pensarmos, por exemplo, na 

passagem supracitada do Protágoras, marcada pela contraposição, não apenas entre dois 

personagens com modos distintos de pensar, mas sobretudo entre dois modos de 

representação verbal, o do mýthos e o do lógos, essa hipótese não ficaria comprometida? Até 

porque, o uso concomitante dessas duas modalidades presentes em todo gênero discursivo é 

um recurso utilizado por Platão, no sentido de conciliar o antagonismo expresso no diálogo de 

seus personagens. Ao introduzir na sua escrita refinada o jogo elocutório, situado entre o 

mostrar e o demonstrar, este parece oferecer ao leitor e a si próprio a circusntância apropriada 

para refletir acerca da reelaboração da discursividade epidítica sob a regência da 

discursividade apodítica. Na abertura dessa outra possibilidade, Platão como que concilia a 

tradição, que ele mesmo restringe com suas críticas ao lógos sofístico, e sua época. Integra, 

com isso, tanto a técnica dos poetas (mýthos) como a técnica defendida pelo sofista Górgias 

(lógos), no Elogio de Helena. 

A discursividade de Protágoras, embora comporte um lógos, não pode ser 

classificada como uma técnica de exposição própria do filósofo, por lhe faltar o compromisso 

com a verdade. Para Casertano, o discurso de Protágoras se compara ao de Hípias, ou ao de 

Górgias, nos quais prevalece a contraposição entre duas verdades, de um lado, a dos sofistas e 

dos retóricos, belas do ponto de vista da técnica, mas sem conteúdos, consideradas por ele 

como “uma verdade vazia, uma não-verdade que se faz passar por verdade” (2010, p. 20), e 

de outro, a de Sócrates, “um homem sem requinte, grosseiro, que não pensa noutra coisa 
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senão na verdade” (Hípias Maior 288d), conforme o caracteriza Hípias, que pensa a “verdade 

como exigência de um esclarecimento intelectual e de um rigor de análises que são bem 

diferentes da beleza estilística” (id.) de seus opositores. Casertano retoma a célebre oposição 

entre o discurso da verdade e o discurso da persuasão, e por analogia com a retórica, pensa a 

persuasão sob dois aspectos: “persuasão boa – que comunica a verdade – e persuasão má – 

que comunica a falsidade” (2010, p. 21), a primeira se restringe ao domínio dos filósofos, e a 

segunda, a dos sofistas.  

Situado nesse patamar, o discurso que sucede o mito contado pelo sofista (320c-

322d), inegavelmente será caracterizado como do gênero epidítico.116 Seu estilo é o mesmo 

atribuído e consagrado por Platão em obras como Hípias Maior (282c, 286a), Hípias Menor 

(363c) e Górgias (447c), como sendo uma habilidade característica daqueles que, como 

Górgias, reconhecem o efeito e o poder de persuasão do discurso na alma humana: 

 

O discurso (lógos) é um grande soberano (dynástes mégas estín), que com o menor e 

mais invisível corpo, executa as ações mais divinas, pois ele tem o poder de cessar o 

medo, retirar a tristeza, inspirar a alegria e aumentar a piedade (Elogio de Helena § 

8). 

 

A natureza persuasiva do discurso de Górgias é fortemente marcada por sua potência 

transgressora. O portador desse lógos, o sofista, utilizando-se unicamente de sua arte 

oratória,117 altera ao seu bel-prazer os valores vigentes, como na célebre reconstituição 

gorgiana da imagem de Helena. Cassin defende que é justamente essa técnica de “mostrar” 

(deíknymi) “diante” (epi), tão bem explorada no Elogio de Helena, que Platão retomará no 

                                                                 
116 Aristóteles, na Retórica, classifica três gêneros de discursos retóricos: “o deliberativo (symbouleutikón), o 

judiciário (dikanikón), o epidítico (epideiktikón)” (I 1358b). 
117 Canto, na nota 2 à sua tradução do Górgias, ressalta que essa prática de “demonstração” parece ter sido 

introduzida pelos sofistas, “que se utilizavam dela para apresentar publicamente sua habilidade retórica” (1987, 

p. 313). 
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diálogo Górgias, contrapondo-a à técnica de “mostrar” (deíknymi) “a partir de” (apó), ou seja, 

do “demonstrar” característico dos filósofos, mas também dos lógicos e dos matemáticos.118 

Por outro viés, Casertano sustenta que a demonstração filosófica da verdade, implica 

na interação entre o dizer e o saber a verdade, o expor e o demonstrar, pois “a filosofia, essa 

sapiência particular que faz de Sócrates o mais sapiente dos homens, aparece, pois, desde o 

início, como uma operação dialética que dá conta dos saberes e dos não-saberes, refutando e 

demonstrando” (2010, p. 24). Refutar e demonstrar são elementos próprios do método 

socrático-platônico de perguntas e respostas, e isso o próprio Diogenes Laércio já afirmava 

(III 49). 

Retornemos ao Górgias, no qual perceberemos que desde a encenação inicial desse 

diálogo, Platão estabelece a distinção entre esses dois modos argumentativos, afins e 

contraditórios entre si, o da mostração (epídeixis) e o da demonstração (apódeixis). Não é 

casual encontrarmos, já na apresentação dos personagens desse diálogo, Cálicles (447a, b) e 

Querefonte (447b) elogiando o modo pomposo da apresentação (epídeixis) do sofista Górgias, 

em oposição a Sócrates, o único personagem em meio a esse grupo de personagens a se 

mostrar interessado em saber o que ele é (hóstis estín), em que consiste sua arte, o que de fato 

Górgias ensina, e não propriamente na sua técnica de exposição (447c). A introdução de 

Górgias no diálogo, marcada pela fala de Cálicles e Querefonte, representa o sofista 

realizando a mostração (epídeixis) de seu saber, pontuada pelo uso de um extenso vocabulário 

do mostrar (epideiknými)119, tornando-se ainda mais acentuada a sua intenção, pelo emprego 

de uma ousada estratégia de divulgação da técnica (tékhne) praticada por ele, que consistia, 

entre outras coisas, na escolha de um tema do agrado do público para sua exibição, ou então 

                                                                 
118 A esse respeito ver Cassin, 1990, p. 234. 
119 Essas técnicas de elocuções, própria da retórica sofistica, reforçam os argumentos de Cassin, acerca do uso da 

epídeixis como uma prática específica dos sofistas, hipótese da qual discordamos, apesar de ela evocar os 

testemunhos de Filóstrato (Vida dos sofistas DK 88 A 1 I 16) e Aristóteles (Política 1259a19), no sentido de 

reforçar seus argumentos, de que Górgias e Tales, respectivamente, seriam tomados como modelos daqueles que 

fazem mostra, prova, exposição (epídeixis) de sua sabedoria (p. 236-239). Acreditamos que assim como 

encontramos a fluência, nos diálogos platônicos, entre o uso de epídeixis e apódeixis, também não podemos 

determinar que a epídeixis se restrinja exclusivamente aos sofistas. 
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no incitamento estrategicamente planejado em conduzir a plateia a questioná-lo acerca dos 

mais variados assuntos, no sentido de dar mostras de seus ensinamentos, justamente o que 

está fazendo na entrada em cena de Sócrates no diálogo. 

A mesma disposição mostrada por Sócrates, no Górgias, em separar o método de 

exposição de seus interlocutores do seu próprio, encontraremos no diálogo Ménon120. Ao 

receber o pedido de Ménon para fazer a mostra (éndeixai) de sua teoria da reminiscência 

(anámnesis) (82b), Sócrates inicialmente nega-se a fazê-lo, possivelmente em razão de essa 

prática encontrar-se relacionada ao modo peculiar de exposição do sofista, e não à do filósofo, 

no entanto este termina cedendo aos apelos do jovem e fazendo a mostração (epideíxomai) de 

sua tese, através do interrogatório de um escravo sobre fatos geométricos. 

A concessão à tecnica aparatosa de exposição dos sofistas do Ménon é vementemente 

rebatida no Eutidemo (295b-297c). Nesse diálogo, a exemplo do Górgias, Sócrates discordará 

do método como os sofistas expõem seus argumentos, por considerar que a técnica da 

epídeixis não possibilita a exata compreensão acerca do objeto de seus ensinamentos. Essa 

preocupação será exposta em sua cobrança a Eutidemo e a Dionisodoro sobre o modo como 

pretendem ensinar a virtude: 

 

Dizei-me apenas se pretendeis expor (epideiknýnai) em público essa sabedoria 

(sophían) ou se vos decidiste (beboúleutai) por outro método. 

Para isso é que estamos aqui, Sócrates: para expô-la (epideíxonte) e ensiná-la 

(didáxonte), caso alguém queira aprendê-la (manthánein) conosco (274a-b). 

 

Mas, embora a discursividade filosófica de Platão situe-se ambiguamente, nesse 

contínuo jogo entre o mostrar e o demonstrar, o filósofo não o determina, conceitualmente, 

porque não há necessidade, por ser a filosofia um livre exercício de reflexão, no qual o leitor 

mais atento aprende a ressignificar os modos do ser e do aparecer do pensamento expositivo 

                                                                 
120 Para efeito de citação do Ménon, utilizaremos a tradução de Maura Iglésias editada pela Loyola, devidamente 

cotejada com a tradução de Monique Canto-Sperber editada pela GF-Flammarion. 
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deste pensador, ao longo de sua obra. Nossa retomada de passagens dos diálogos Protágoras, 

Górgias, Ménon e Eutidemo, nas quais nosso autor aponta sua perspectiva acerca da melhor 

maneira de apresentar ideias por meio do discurso, foi intencional para o nosso debate, por 

encontrarmos nelas a possibilidade de Platão fixar e até mesmo estabelecer os limites entre o 

método de apresentação e argumentação dos sofistas, caracterizado nitidamente, no Eutidemo, 

como o jogo e a brincadeira sem seriedade (277d-278e), bem ao estilo de como sempre foi 

praticado pelos poetas, em oposição à seriedade do método dialético, executado com o 

discernimento necessário acerca do tema em questão, além de resguardar a mesma agudeza de 

raciocínio e a intensa e extrema beleza de uma composição poética, ou teatral, manifesta 

expressamente, na tessitura do Banquete, diálogo no qual pouco a pouco, as múltiplas 

imagens de Eros, resgatadas da tradição poética, fundem-se ou libertam-se, de sua matiz 

primeira, o mito, tornando-se a personificação do próprio philósophos, nos discursos de 

Sócrates/Diotima e no de Alcibíades. 

Escrito com apurado senso artístico, o Banquete é uma celebração da arte poética, no 

seu gênero mais nobre, a tragédia. Encenado em meio aos festejos da vitória de Agaton no 

concurso de tragédias das Leneias, em 416, o espírito estético de Platão, na composição deste 

dialogo, é marcado pela sensibilidade e perspicácia de suas imagens. Como um grande 

teatrólogo moderno, nosso filósofo constrói seus personagens e marca suas entradas em cena, 

com a precisão de quem faz uma peça de teatro (theatropoiós) e não a de um filósofo 

(philósophos), nos moldes tradicionais. Mas Platão é filósofo-poeta, e sua verve artística, 

herança de sua juventude,121 é quem o leva a construir, na sua maturidade, o Banquete, obra 

de puro êxtase e efeito psicológico. 

                                                                 
121 Diógenes Laércio testemunha que Platão, antes de se consagrar ao estudo da filosofia, se dedicou à música e à 

poesia escrevendo ditirambos, cantos líricos e tragédia (III 5; 37). Apoiado nesses testemunhos, Nietzsche define 

Platão como uma mescla genuína de filósofo e artista (Nietzsche, 1991, p. 18-23), talvez Benjamin resgate essa 

imagem nas suas reflexões em torno do Banquete e do papel da filosofia de um modo geral, ao propor: “Se a 

tarefa do filósofo é praticar uma descrição do mundo das ideias, de tal modo que o mundo empírico nele penetre 

e nele se dissolva, então o filósofo assume uma posição mediadora entre a do investigador e a do artista, e mais 
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É importante destacar aqui, em vista da própria concepção sobre a qual 

desenvolveremos nossa temática, que embora este diálogo seja a base sistemática de nossa 

investigação acerca de Eros compreendido como a representação do filósofo, esta questão não 

tem, a rigor, a mesma conotação em todo o conjunto da obra de Platão. E reside justamente 

nessa disparidade de nuances, que acabam envolvendo-se umas nas outras, a razão de ser de 

nossa tentativa de entender esse processo indissociado entre amor, beleza e bem, plasmado na 

figura do filósofo, em um texto de extremada beleza e sensibilidade poética, como é o 

Banquete. 

Observamos a influência da tradição teatral, na encenação do diálogo, no processo de 

composição cênica dos personagens, assim como no imbricamento entre as esferas do ser e do 

parecer, tão bem articuladas por esse grande dramaturgo. Na cadeia de transmissão da 

narrativa do Banquete cada orador traz para seu elogio, as habilidades praticadas pelos 

indivíduos históricos cujos nomes são usados na composição dos personagens. No encômio a 

Eros de cada um deles, Platão recria com aguda precisão os caracteres próprios do psquismo 

ou da linguagem ou dos modos de expressão, dando-lhes a aparência a mais aproximada 

possível dos homens reais, de quem ele empresta os nomes para contruir seus personagens. 

Tal habilidade nos leva a compará-lo jocosamente a um poeta inspirado (enthousiastés) 

definido por ele no Ion, como 

 

um ser alado (ptenòn) e sagrado (hierón), todo leveza, e somente capaz de compor 

quando saturado do deus (enthéos) e fora do juízo (ékphron), e no ponto, até, em que 

perde de todo o senso (noûs). Enquanto não atinge esse estado, qualquer pessoa é 

incapaz (adýnatos) de compor versos (poieîn) ou de vaticinar (khresmoideîn) (534b). 

 

Após o estado de transe, o poeta lembra e reconta na sua narrativa, os detalhes do 

que lhe foi repassado pela divindade, como acontece com Homero no Catálogo das Naus, em 

                                                                                                                                                                                                        
elevada que ambas” (1984, p. 54). Situado na posição de daímon, por Nietzsche e Benjamin, o filósofo platônico, 

na sua função de artista constrói imagens capazes de mostrar a relação entre beleza e verdade. 
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Ilíada II 493-785. No caso do Platão do Banquete e do Fedro, o delírio pelo qual ele é tomado 

inicialmente, certamente é o mesmo dos poetas mélicos, que os leva a cantar tão belamente o 

amor, resgatando para sua poesia todo o ardor e a agitação de uma alma apaixonada ou 

possuída pelo delírio próprio das Musas, quando o próprio entendimento (noûs) do inspirado, 

conforme reforça Burket,122 já não se encontra mais nele. 

 

Iguais nesse particular aos coribantes (korybantiôntes)123 que só dançam quando 

estão fora do juízo, do mesmo modo os poetas mélicos ficam fora de si próprios ao 

comporem seus poemas, quando saturados de harmonia e de ritmo, mostram-se 

tomados de furor igual ao das bacantes, que só no estado de embriaguez 

característica colhem dos rios leite e mel, deixando de fazê-lo quando recuperam o 

juízo (Ion 534a).  

 

Inspirado pela poesia empírica dos mélicos, ou pela poesia dialética de Parmênides, 

ambas sustentadas a partir de um agente transmissor, a divindade, Platão dota dessa condição, 

no Banquete, não mais o deus, mas os personagens, que se interligarão como em uma peça 

teatral para dar estrutura a esse grande drama cujo tema é o amor. Essa rede na qual são 

apresentados a nós, leitores e espectadores desse drama, a sucessão dos discursos sobre Eros, 

análoga à primeira parte do diálogo Fedro, no qual o jovem Fedro (que reproduz os discursos 

de seu mestre, Lísias) e Sócrates evocam Eros, a divindade, em seus discursos, para  

concentrarem-se, mais precisamente, em éros, o sentimento capaz de efetuar a transição 

dialética entre a contemplação dos belos corpos para a visão da forma do belo.  

                                                                 
122 A respeito do enthousiasmós ver Burkert, 1993, p. 225-240 
123 Os Coribantes eram os sacerdotes de Cibele, na Frígia. Platão faz alusão ao frenesi próprio dos Coribantes, 

“que só ouvem devidamente os cantos que provêm da divindade de que se acham possuídos, e para eles, apenas, 

dispõem de abundância de mímica e de palavras, sem prestarem atenção aos demais” (Íon 536d), em Banquete 

215e; Crítias 54d. Aristófanes, em As Vespas faz uma referência aos ritos coribânticos: “Você está delirando 

(paraphroneîs) ou com o diabo no corpo (korybantiâis)? (v. 8)”, apesar da tradução infeliz de Kury, o “espírito” 

do delírio próprio dos Coribantes fica resguardado. Longino fala de uma terceira espécie de defeito, no patético, 

chamado por Teodoro de parénthyrson, “falso sentimento”, para representar o estado de alguém afetado por 

alguma coisa, similar ao transe dos Coribantes: “Trata-se da paixão fora de propósito e vazia (páthos ákairon kaì 

kenòn), aí onde não se necessita de paixão, ou da paixão sem medida (ámetron), aí onde se necessita de medida 

(metríou). Muitas vezes, como sob efeito de embriaguez (méthes) [...] eles estão fora de si (exestékotes), diante 

de pessoas que não estão fora de si (ouk exestekótas)” (III 5). 
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Na composição de seu drama filosófico, Platão utiliza-se de um procedimento 

habitual, na poesia e no teatro, que é a introdução de um narrador responsável pela unidade da 

ação contada ou representada. Nos diálogos platônicos, este é encarregado pelo processo de 

transmissão e continuidade das ideias. No Banquete, o filósofo ocupa-se, antes de tudo, em 

reunir as mais diversas representações do imaginário grego acerca de Eros com as quais ele se 

identificava, no sentido de ir apurando cada um desses relatos, que sempre iniciam com uma 

crítica ao elogio anterior, no qual são depurados os elementos com os quais Platão não 

concorda, no entanto cada um desses elogios sedimenta a construção do éros filosófico. Se 

observarmos atentamente, a formulação de éros pronunciada por Sócrates/Diotima veremos 

como ela resgata traços distintos de cada um dos diálogos anteriores, apesar de seu modo 

inovador de pensar éros, através de uma instância discursiva mediadora, a prosa filosófica, 

que apesar de comportar um revestimento dramático, seu discurso exige uma racionalidade, 

distinta da poética, que passa a ser plasmada a partir da imagem do próprio éros. 

Seguindo o modelo da cadeia de transmissão do Fedro (243e-244a), Platão situa 

como pólo irradiador dessa intrincada trama o personagem Aristodemo, convidado por 

Sócrates a participar do banquete oferecido por Agaton (173b), portanto, testemunha direta do 

evento, e não Apolodoro, que é, de fato, o narrador do diálogo. Aristodemo transmitirá essa 

narrativa a Fênix (172b), que se incumbirá de transmiti-la a Glaucón (172c), porém sem 

omitir a fonte de sua narração, o relato de Aristodemo. Apolodoro, o narrador oficial do 

Banquete é o último elo dessa seqüência de narrativas. Estrategicamente, o interlocutor 

anônimo pedirá a ele que “conte quais foram os discursos” (diégesai tínes êsan hoi lógoi) 

(173e) ditos nesta ocasião. 

Relatando a proposta de Erixímaco em tomar Eros como tema dos discursos desse 

sympósion, Apolodoro passa a relatar os elogios de Eros feitos, respectivamente, por Fedro, 

Pausânias, Erixímaco, Aristófanes, Agaton e Sócrates. Os cinco primeiros discursos estão 
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inscritos dentro da tradição mitopoética, já o encômio a Eros (hós enkómion eis Érota) de 

Sócrates destaca-se por sua originalidade embora taticamente este o atribua a Diotima de 

Mantineia. Independentemente das controvérsias envolvendo seu nome ou sua existência, 

atribuímos sua presença neste diálogo a um duplo artifício utilizado por Platão, primeiro, na 

retomada de um vocabulário próprio dos mistérios utilizado pela sacerdotisa de Apolo, para 

reforçar o discurso dialético de Sócrates. Segundo, a possibilidade de Sócrates resgatar 

livremente para sua fala, um elemento tantas vezes lhe negado na apresentação dos elogios 

anteriores: o uso do élenkhos na sua exposição dialética. 

Na encenação do Banquete, o sympósion em casa de Agaton mostra-se como o 

cenário ideal para desenvolver-se a temática acerca do amor. Não é ocasional Erixímaco 

propor aos presentes o abandono da embriaguez desmedida (hýbris) do dia anterior pela 

moderação (sophrosýne) dos discursos, como se alertasse a todos: deixemos Apolo e não 

Dioniso reger nosso encontro de hoje; evoquemos Eros através de recursos de linguagem e 

não de apelos puramente sensuais. Esse processo de transmutação operado por Erixímaco faz-

nos lembrar a estreita relação entre Eros e lógos ressaltada por Platão no Crátilo, amplamente 

demosntrado por nós, no capítulo anterior.  

O mais interessante nesse resgate é justamente a possibilidade de ele efetuar, 

gradativamente, o processo de ascese dialética descrita no tão adiado elogio de Platão/ 

Sócrates/Diotima, que transparece no diálogo, conforme podemos observar, sob a forma de 

uma metáfora da iniciação dos mistérios. O instigante na representação da teoria das formas 

do Banquete é o modo de Platão nos apresentar a imagem do filósofo de forma singular, como 

o verdadeiro amante da beleza, aquele que tem “consciência de sua deficiência, e, ao mesmo 

tempo, do desejo que existe em si e que o atrai para o belo e para o bem” (HADOT, 1999, p. 

80). 
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No mito dialético de Platão, éros e o filósofo são caracterizados como daímon, 

estreitando a relação éros e filosofia na sua narrativa. A partir da representação de Sócrates, 

no Banquete, como “aquele que pretende não ter nenhuma sabedoria e como um ser de quem 

se admira as maneira de viver” (1999, p. 80), Hadot propõe que a imagem do filósofo não 

pode ser pensada simplesmente como a de um intermediário, oferecendo outro sentido, 

similar, mais bastante preciso, a de mediador, como o próprio Eros é, posição com a qual nos 

identificamos, pelo fato de a noção de mediação representar de forma mais incisiva a ação que 

possibilita a “passagem de um objeto a outro, de um belo inferior a um belo mais alto na 

escala da beleza” (VAZ, 1956, p. 29), enquanto intermediação nos passa a impressão de uma 

certa rigidez, como se ela estagnasse o desejo de ascensão da beleza visível para a beleza na 

forma, por estar entre as duas não impulsionando, mas impedindo o movimento do olhar de 

uma para outra. Não estamos levantando objeções conceituais, mas pensando em um modo 

mais preciso para identificar esse processo em nossa língua. 

A natureza intermediária ou mediadora do éros platônico, similar à de Hermes124, 

permite-nos compreender seja a passagem do lógos mitopoético ao lógos dialético seja a 

incorporação do radical philía na formação do vocábulo que representa a atividade do 

philósophos: a do amor (philía, e não mais éros, embora o desejo, no contexto platônico, seja 

um elemento potencialmente presente em todo o processo do filosofar) incondicional à 

verdadeira beleza. A analogia entre éros e o filósofo reside não apenas na intermediação entre 

o belo e o feio, a sabedoria e a ignorância, mas principalmente no fato de os qualificativos 

amante da beleza (philókalos) e amante da sabedoria (philósophos) ser aplicados a ambos. 

Mas nem por isso pode-se atribuir ao fato de o filósofo ser um amante da beleza uma 

incoerência, pois Platão estabelece graus de distinção entre o mero amante da beleza e o 

                                                                 
124 Para Barreto, o psiquismo do Eros platônico se identifica com a Hermes Trimegisto, por dominar “os três 

níveis cósmicos (ctônico, telúrico e celeste), o que o torna um mediador por excelência, capaz de conduzir as 

almas das trevas para a luz (e vice-versa)” (1994, p. 62). O autor aponta ainda outros poderes desse deus, 

análogos aos de Eros, como o domínio das transformações e das transmutações, além de ser um sábio judicioso 

e um grande mago, elementos presentes na explanação de Diotima. 
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filósofo, com o propósito de firmar, no segundo, a capacidade de tomar a filosofia como 

objeto de seu amor. Essa tese reforça-se na afirmação de Sócrates, no Fédon, de que “em meu 

espírito, a filosofia (philosophías) é a maior obra de arte (mousikês), e é ela que eu pratico 

(práttontos)” (61a). A filosofia é, para Platão, a mais nobre das artes das Musas (mousiké) e, 

nesse sentido, a mais propícia a gerar, nas outras artes, a noção de virtude necessária para que 

as mesmas justifiquem a sua participação na formação dos cidadãos. 

Retornando à erótica dialética do Banquete, podemos observar que o processo de 

ascensão da alma rumo ao inteligível, implícito nos inúmeros discursos sobre Eros, sustenta, 

veladamente, princípios da teoria da reminiscência (anámnesis). Certamente, esse discurso 

não é tão evidente como no Ménon, diálogo no qual Sócrates, tentando comprovar que “o 

procurar e o entender são, no seu total, uma rememoração” (81d), efetua uma mostração 

(epídeixis) desta tese, através do interrogatório do escravo, para, em seguida, demonstrar 

(apódeixis), por meio da teoria da reminiscência, como ocorre a apreensão do conhecimento 

(epistéme). 

Na metafísica platônica, “o aprender (máthesis) não é senão um recordar 

(anámnesis)” (Fédon 72e); esse elemento predominante no ato do conhecer, permite-nos 

estabelecer uma estreita reciprocidade entre a teoria das formas e a teoria da reminiscência.  

Independente das nuances entre os diálogos nos quais essas duas teorias aparecem, o aspecto 

comum a eles diz respeito ao conhecimento como o resultado de uma reminiscência.125 A 

natureza imortal da alma possibilita a rememoração de um tempo anterior, capaz de levar à 

totalidade do conhecimento atual. Essa potencialidade da alma no processo de aquisição do 

                                                                 
125 No processo do conhecimento de Aristóteles, a memória (mnemosýne) também representa um elemento 

predominante. Ao contrário de Platão, Aristóteles privilegia os sentidos, embora eles não levem necessariamente 

ao conhecimento da verdadeira ciência, mas sejam um dos estágios capazes de levar ao conhecimento da 

totalidade. Dentro desse processo, ele destaca a importância da memória para a retenção dos dados sensoriais, 

destacando o fato de ela ser um atributo essencialmente humano: “os animais são naturalmente dotados de 

sensação (aísthesin); mas em alguns da sensação não nasce a memória (mnéme), ao passo que em outros nasce. 

Por isso estes últimos são mais inteligentes (phronimótera) e mais aptos (mathetikótera) para aprender do que os 

que não têm capacidade de recordar (menmoneúein)” (Metafísica I 980a). Na metafísica aristotélica, a memória é 

o predicado gerador de toda a experiência humana.  
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conhecimento só é possível porque apenas ela é capaz de contemplar as Formas (eidé), 

argumento que reforça o reconhecimento da existência da própria Ideia. 

No caso do Banquete, o discurso de Sócrates é o lugar privilegiado para Platão 

realizar a mostração (epídeixis) e a demonstração (apódeixis) de suas teses. Para tanto, este 

retoma e rebate as teses expostas nos elogios anteriores, no sentido de fomentar sua própria 

discursividade. No sentido de fundamentar nossa proposição retomaremos a análise estrutural 

de Viegas, na qual ela estabelece a relação entre o elogio de Sócrates e os aspectos refutados 

por ele nos discursos anteriores, no sentido de mostrar o quanto o discurso de Sócrates pode 

ser pensado como a síntese de todos os outros: 

 

– o amor não é a beleza, mas a aspiração à beleza (em resposta à proposição de 

Agaton); 

– uma aspiração que preenche o intervalo entre a ignorância e a sabedoria, 

resolvendo, atraves de um impulso (daimon) a imperfeição do homem e seu desejo 

de auto-superação (o homem dividido de Aristófanes em sua busca de totalidade); 

– engendrando na beleza, o amor é fonte perpétua de criação (Erixímaco e Agaton); 

– porque engendrar na beleza é capturar a harmonia, visto que só se produz na 

harmonia (Erixímaco); 

– dessa forma, o amor é méthodos, é preparação gradativa da alma em sua aspiração 

do absoluto (aspecto moral abordado por Fedro e Pausânias) (1976, p. 48). 

 

Comungamos perfeitamente com a visão de Viegas, na qual a originalidade do elogio 

de Sócrates se reforça no seu apelo pela busca da verdadeira beleza a ser encontrada através 

do impulso originário de éros. Por outro lado, as afinidades realçadas pela autora entre os 

elogios anteriores e o de Sócrates, nos permitem associar os passos da ascese erótica de 

Diotima, como uma síntese das principais características ressaltadas pelos demais oradores. 

Para Dixsaut, cada um dos cinco elogios anteriores ao de Sócrates se encadeiam aos 

precedentes apontando a falta que deve ser suprida nele: “uma distinção (Pausânias à Fedro), 

uma extensão (Erixímaco à Pausânias), o sentimento de uma potência (Aristófanes aos dois 

precedentes), a definição e a prática de um método (Agaton a todos os outros), Sócrates 

tomando a palavra faz entrar no jogo a verdade” (1998, p. 142-143). A noção de carência 
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percorre a estrutura de todos os elogios, mesmo no de Sócrates, no qual a carência se encontra 

intimamente associada à de verdade. O desejo erótico-dialético representa a carência da alma 

em se voltar para ela mesma no sentido de inteligir as distintas dimensões do desejo, nesse 

processo a alma encontra um novo sentido para o belo e para o bem, através de um método 

que reúne e separa, para tentar definir a verdadeira natureza de éros, não mais por um 

discurso de aparência ao estilo do de Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes e Agaton, mas 

por um discurso que, apesar de conter um mito, utiliza a imagem como um modo de acesso 

para pronunciar a verdade do que é, para sempre, belo e bom. 

Robin considera o processo de iniciação de Sócrates nos mistérios do amor realizado 

por Diotima, assume a aparência de um “verdadeiro método, no qual ela determina cada 

etapa, estabelece regras para o avanço em direção a um caminho que se dirige sempre para o 

alto” (Notice à Le Banquet, 1985, p. XCII). Para ele, o processo de preparação do iniciado se 

assemelha a uma espécie de “educação estética”,126 ao qual acrescentamos que na realidade 

esse processo é de natureza ética. Robin certamente leu A educação estética do homem, de 

Schiller, e pensando na influência do pensamento grego no poeta alemão resolveu utilizar essa 

expressão para identificar as etapas da ascese do Banquete. Nesse sentido coadunamos com a 

proposta de Vaz, para quem, “o objeto sobre que se exerce a reflexão, isto é o belo (kalón), 

não é uma qualidade inerente as coisas que seja objeto de uma consideração estética no 

sentido moderno do termo” (1956, p. 28). O belo, no pensamento de Platão, e para os gregos 

em geral, encontra-se intimamente ligado à noção de bem, se seguirmos o raciocínio de 

Benjamin, éros ama a beleza, porque a beleza, além de verdadeira é boa, mas como a beleza 

particular só é bela pela presença do Belo nela,127 Platão consolida a definição de Eros como 

                                                                 
126 Restringiremos-nos aqui a mostrar as etapas da ascese do Banquete pensada por Robin nos moldes de uma 

educação estética: individualização da beleza física, desindividualização da beleza física, amor a beleza da alma, 

identificação da beleza da alma com a beleza moral, beleza do conhecimento, ampliação da visão da beleza, 

revelação da essência da beleza (1985, Notice à Le Banquet, p. XCIII-XCIV). 
127 Na Metafísica, Aristóteles rejeita o dualismo platônico, por não aceitar que as definições se referissem a 

realidades diferentes da realidade sensível chamadas por Platão de Ideias (idéas); tampouco aceita a noção de 

“participação” (méthexin) dos sensíveis nas Formas (eídesin), pelo fato de os sensíveis existirem ao lado delas e 
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o desejo (éros) da imortalidade pela beleza, pelo bem, pela verdade. É exatamente na 

definição da atividade de Eros como “um parto em beleza tanto no corpo como na alma” 

(206b), dada a Sócrates por Diotima, que se instaura a íntima relação amor-filosofia, já 

acentuada anteriormente por nós. 

Iniciado pelos poderes de Eros, que lhe permite gerar os mais belos discursos, o 

elogio de Sócrates é marcado pela procura do “belo na forma” (210b), pois somente a 

contemplação da forma nítida, pura, simples, do belo, permitirá se atingir a verdadeira beleza. 

Após a encenação socrática, irrompe, no final do diálogo, o elogio apaixonado de Alcibíades. 

A carga dramática da entrada intempestiva desse personagem mostra-se para nós, como o 

grande trunfo de Platão para contrapor-se, mais diretamente, ao mito de Aristófanes, notável 

pela beleza de sua narrativa e pela simplicidade de suas fórmulas. A grande controvérsia 

maquinada por nosso filósofo situa de um lado, um dos discípulos mais fervorosos de 

Sócrates e, do outro, o célebre comediógrafo, ambos responsáveis pela sua condenação. 

Na caracterização do elogio a Sócrates e não a Eros, o discurso de Alcibíades 

representa a quebra de estereótipos, firmando a possibilidade de plasmar, na imagem 

ressignificada de éros, a própria imagem do filósofo, nas suas múltiplas formas de ser, 

enquanto o elogio de Aristófanes, apesar sua beleza tragicômica, mostra-se incapaz de realizar 

a passagem do discurso usual ao discurso racional, demonstrativo, rigoroso, verdadeiro. A 

presença ruidosa de Alcibíades, longe de representar o puro desvario, mostra modos distintos 

e pertinentes de ele associar a imagem de Sócrates a do verdadeiro amante da sabedoria, após 

identificar a natureza de Sócrates a de Eros. Impetuoso e imprevisível, os sinais inscritos no 

seu discurso inflamado passam a repercutir menos intensamente, diante do impacto causado 

                                                                                                                                                                                                        
delas receberem seu nome. Sua crítica explícita à metafísica platônica se apóia no fato de Platão ter atribuído às 

Formas a causa das outras coisas, o que o leva a tomar “os elementos constitutivos das Formas como os 

elementos de todos os seres” (I 6 987b). Retomando sua crítica à teoria das Formas, no livro IX, Aristóteles 

reitera: “E, certamente, as coisas sensíveis não podem derivar das Formas (eidôn) em nenhum daqueles modos 

que de costume são indicados. Dizer que as Formas são “modelos” (paradeígmata) e que as coisas sensíveis 

“participam” (methékhein) delas significa falar sem dizer nada e recorrer a meras imagens poéticas (metaphoràs 

poietikás): qual é, pois, o agente que olha para as ideias (idéas)?” (IX 991a). 
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sobre o espectador, a cena no qual Sócrates, o autêntico representante do discurso filosófico, 

após acomodar devidamente Agaton e Aristófanes, “os dois que não têm tanto fôlego, pois 

nem a tragédia, nem a comédia têm tanto fôlego quanto a filosofia” (Pessanha, 1997, p. 12), 

afasta-se solitariamente do cenário no qual se passa essa espetacular peça teatral. 

Considerado uma grande obra-prima da literatura e da filosofa, o Banquete “abriga 

grande variedade de recursos: diálogos, discursos, mitos, citações de poetas, provérbios, 

múltiplos estilos (as imitações ou pastiches dos diferentes estilos dos discursantes, a revelar 

diferentes psicologias ou mentalidades: uma das mais extraordinárias realizações do Platão 

filósofo-dramaturgo)” (PESSANHA, 1987, p. 90). Nesse imbricado jogo de cena, entre a 

representação da aparência e a justa concatenação e exposição de ideias, o Banquete propicia 

a contínua interligação entre as instâncias discursivas do mostrar e do demonstrar, no qual 

Platão, na função de mediador encaminha todo o debate para a busca da definição de Eros. No 

entanto, o processo de apreensão do verdadeiro sentido de Eros exige um longo esforço 

intelectual, como alerta Diotima para Sócrates, após o exame das mais diversas formas de 

atividades amorosas: 

 

São esses então os casos de amor (erotikà) em que talvez, ó Sócrates, também tu 

pudesses ser iniciado (epoptiká); mas, quanto à sua perfeita contemplação, em vista 

da qual é que esses graus existem, quando se pode afirmar corretamente, não sei se 

serias capaz; em todo caso eu te direi, continuou, e nenhum esforço pouparei; tenta 

então seguir-me se fores capaz (210a). 

 

Como um verdadeiro iniciado nos mistérios do amor, Platão concatena as ideias 

inerentes a cada um dos elogios, mostrando ter um grande domínio das concepções vigentes 

no mundo grego acerca da imagem de éros. Na retomada dessa gama variada de discursos, 

que expressam ideias distintas entre si, o filósofo refuta a posição dos que não lhe parecem 

convicentes, e ao mesmo tempo incorpora os que lhe parecem viáveis, nesse livre exercício de 

separar e juntar as múltiplas imagens de éros, aos poucos ele vai tendo a percepção, e 
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percebemos isso no processo de evolução de cada elogio, que o amor é o desejo do belo, mas 

não de qualquer belo, pois senão ele ficaria restrito a nomear toda e qualquer coisa de belo, 

como o faz Hípias, mas da beleza que é para sempre. Sentindo-se preparado para seguir os 

passos apontados por Diotima a Sócrates, para a apreensão intelectual da beleza, nosso 

filósofo vai fixando cada vez mais, por meio do processo de iniciação de Sócrates, a relação 

entre amor e beleza, base da teoria das formas do Banquete, como tentaremos mostrar ao 

longo desse capítulo. 

 

5.2. EROS COMO DAÍMON 

 

Pensar a natureza do éros platônico, invariavelmente, leva-nos a discutir a concepção 

de metaxý, temática amplamente retomada na abordagem do discurso de Diotima, no 

Banquete. Nossa proposição acerca dessa questão envolverá dois aspectos, o primeiro deles 

marcado pela tentativa de distanciamento do tratamento convencional envolvendo essa 

temática; o segundo, relevando a importância do discurso introdutório de Agaton (194e-195a), 

em razão de sua preocupação em direcionar as imagens de Eros, para um nível de 

discursividade ainda não alcançado por nenhum dos demais oradores. 

Delimitado o objeto de nossa investigação, nos concentraremos, mais 

especificamente, na representação dessa terminologia em um espaço do Banquete, a nosso 

ver, estrategicamente marcado por Platão, pela noção de mediação, a refutação (élenkhos) de 

Agaton por Sócrates, acerca da natureza de Eros (199c-201c). Essa discussão parece 

prenunciar, por si só, a introdução da noção de metaxý, elemento retomado extensivamente no 

elogio a Eros de Sócrates/Diotima. Situado entre o final da fala do tragediógrafo e o momento 

precedente à exposição do mestre de Platão, no qual este evoca a palavra sagrada de Diotima 
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para sustentar sua argumentatividade reflexiva contra os discursos precedentes, a discussão 

entre esses dois personagens envolve a contraposição entre tipos distintos de linguagem. 

Na teatralização dessa cena, Platão resgata o espírito agonístico de sua época, 

centralizando o seu debate entre modos distintos de discursividade, situando de um lado a 

retórica do poeta trágico e do outro a linguagem dos mistérios aliada a argumentação dialética 

da sacerdotisa de Mantineia. O diferencial do discurso de Agaton diz respeito a sua tentativa 

de retomar um elemento completamente ignorado pelos demais simposiarcas, ou seja, a real 

definição da natureza de Eros. Ao criticar essa falha nos elogios antecedentes, o trágico 

parece predisposto a resgatar o princípio sustentador de todo bom discurso, como ele próprio 

assinala, já na introdução de sua fala: 

 

Ora, a única maneira correta de qualquer elogio (epaínou) a qualquer um é, no 

discurso (lógoi), explicar em virtude de que natureza vem a ser causa de tais efeitos 

aquele de quem se estiver falando. Assim, então, com o Amor (Érota) é justo que 

também nós primeiro o louvemos (epainésai) em sua natureza, tal qual é, e depois os 

seus dons (195a). 

 

Através da cobrança de um orthós lógos, o poeta traz novamente para o centro da 

discussão o princípio desencadeador de toda a sucessão de discursos em honra ao deus do 

Amor, todos marcados pela prescrição em determinar a sua verdadeira natureza. No clamor de 

sua verborragia, Agaton traça a imagem de um Eros mais que virtuoso, dadivoso, e cujos 

benefícios comportam várias afecções. Sua fala nesse momento é marcada por um tom 

ritualístico, como se estivesse proferindo uma prece ou um canto em honra ao deus mais 

jovem e mais belo. Eros se torna o guia merecendo ser homenageado como nos rituais em 

honra a Dioniso, com festa, alegria, dança, coro e sacrifícios: 

 

É ele quem nos tira o sentimento de estranheza e nos enche de familiaridade, 

promovendo todas as reuniões deste tipo, para mutuamente nos encontrarmos, 

tornando-se nosso guia (hegemón) nas festas (heotaîs), nos coros (khoroîs), nos 

sacrifícios (thysiaísi); incutindo brandura (praióteta) e excluindo rudeza (argióteta); 

pródigo de bem querer (eumeneías) e incapaz de mal-querer (dismeneías); propício e 
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bom [...] do luxo, do requinte, do brilho, das graças (kharíton), do ardor (himérou) e 

da paixão (póthou), pai [...] no labor, no temor, no ardor da paixão (en póthoi), no 

teor da expressão (en lógoi), piloto (kybernétes) e combatente, protetor e salvador 

supremo [...] (197d-e). 

 

Na imagem de seu Eros delicado, Agaton, na passagem 196c louva a temperança 

(sophrosýne) do deus, o seu domínio sobre os prazeres e desejos (tò krateîn hedonôn kaì 

epithymiôn), no entanto na passagem acima citada, Eros que incute brandura torna-se o 

próprio pai do ardor e da paixão, pois toda sua ação e toda sua dádiva parecem se sustentar no 

ardor da paixão, como se ele ao mesmo tempo guiasse e combatesse as paixões, talvez nessa 

ambiguidade se estabeleça a sua moderação. Afinal, o próprio poeta não esconde a 

ambiguidade de seu elogio a Eros, “em parte jocoso (paidiâs), em parte, tanto quanto posso, 

discretamente sério (spoudês)” (197e). Seu discurso se inscreve entre o jogo sem seriedade 

praticado pelos sofistas, mas parece aspirar ao jogo praticado com seriedade pelos filósofos.  

Movido pela preocupação em delimitar a natureza de Eros, Agaton se mostra predisposto a 

superar, no seu encômio, a falha de seus antecessores, e, embora não o consiga, seu elogio 

parece marcar, ou mesmo antecipar a definição dada por Diotima/Sócrates/Platão (201d-

204c).  

A partir dessa definição, Eros definitivamente deixa de ser caracterizado como um 

mégas theòs (202b), para assumir a representação de um daímon mégas (202d),128 o mediador 

entre deuses e mortais, portador da capacidade de “interpretar (hermeneûon) e transmitir 

(diaporthmeýon)” (202e), o lógos divino aos homens e o humano aos deuses. Eros é pensado 

como metaxý, um ser situado entre a incompletude do lógos mortal e a plenitude do imortal, e 

cuja completude parece efetuar-se, unicamente, através de sua própria discursividade, 

                                                                 
128 Note-se que desde Pausânias essa noção já vem sendo elaborada por Platão, na imagem dos dois Eros e das 

duas Afrodites regidos por princípios de natureza ética; ganhando maior intensidade na imagem do Eros sadio e 

do Eros mórbido, princípio de atração entre o semelhante e o dessemelhante de Erixímaco; reforçando-se na 

imagem dos seres duais de Aristófanes, que movidos pelo impulso de éros sobre seus sentidos buscam 

desesperadamente restaurar a sua condição originária. 
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assumidamente marcada, nesse momento do Banquete, pela linguagem dos mistérios, como 

ressalta Diotima a Sócrates, ao evidenciar a natureza mediadora do deus: 

 

Por seu intermédio é que procede não só toda arte divinatória (mantikè), como 

também a dos sacerdotes que se ocupam dos sacrifícios (thysías), das iniciações 

(teletàs) e dos encantamentos (epoidàs), e enfim de toda adivinhação (manteían) e 

magia (goeteían) (202e-203a). 

 

Se, por um lado, na tessitura da imagem de Eros, construída por Platão ao longo do 

diálogo, o deus, a sacerdotisa e o filósofo parecem fazer parte do processo de revelação 

próprio ao poeta ou ao profeta inspirado (éntheos), por outro lado, conseguem transcender 

essa esfera peculiar aos iniciados nos cultos dos mistérios, por meio da argumentação 

dialética. O processo no Banquete é em tudo similar ao do Fedro, no qual a transposição das 

quatro ordens de delírio (o mântico, o iniciático, o poético e o erótico), torna-se possível 

somente quando efetuada por meio de um tipo específico de amante, o philósophos, em cuja 

natureza encontramos o imbricamento entre a dimensão desejante (comportando apetite e 

insensatez) e a intelectiva, lógica, racional. Agaton, no entanto, não consegue superar o plano 

da poeticidade, mas parece antever, ou mesmo apontar a possibilidade de uma nova e 

autêntica discursividade, predominantemente marcada pela necessidade de ser justamente 

demonstrada. 

Delimitado o contexto do antagonismo envolvendo o encômio ao Eros trágico, 

analisemos com mais precisão o alvo da crítica inflamada de Sócrates a esse discurso, 

proferido com “beleza (kalòn) e virtuosidade (pantodapòn)” (198b), contudo sem a 

austeridade do de Diotima, pois seu estilo pomposo e sua verve inflamada, herança dos 

ensinamentos recebidos de Górgias, indicam a mesma ausência de conteúdo e falta de 

reflexividade dos discursos gorgianos, a ponto de ser confundido com um deles. Na sua arte 

de articular discursos, marcada por apurado requinte e pelo uso excessivo da eloquência, 

elemento responsável pelo encantamento e sedução produzidos na alma dos convidados 
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presentes ao sympósion, em honra a sua habilidade poético-retórica, Agaton mostra-se tão 

terrível (deinós) como Górgias (Gorgían) ou a Górgona (Gorgeíne). Através desse trocadilho, 

Sócrates coloca em evidência tanto a dýnamis persuasiva como a natureza polissêmica do 

discurso do jovem poeta, marcada, por um lado, pela influência da retórica de Górgias e por 

outro, pela poética de Homero. A homofonia envolvendo seres tão distintos, como o sofista e 

o monstro mitológico, sugere a analogia da fala de Górgias e da ação da Górgona, ambos 

terríveis (deinoi) em sua capacidade de deixar seus oponentes estáticos e sem voz (aphoníai) 

(198c), como este próprio fica diante dos questionamentos de Sócrates. 

Na sua retomada da narrativa do jovem poeta, Sócrates enfatiza o fato de nem este, 

nem os demais oradores terem caracterizado em seus elogios, a verdadeira natureza de Eros, 

propondo-se então a determiná-la através da refutação de Agaton, quando estabelece um 

contraponto à definição de Eros dada pelo tragediógrafo, como o “Amor (Erotos), 

evidentemente da beleza (kállous) – pois no feio (aískhei) não se firma o amor (éros)” (197b). 

Na recuperação desse enunciado, Sócrates confronta a posição defendida pelo poeta com a 

sua própria, cujos fundamentos são resgatados de uma antiga conversa entre ele e Diotima. 

Sua intervenção inicia apontando a fragilidade dos argumentos do poeta, pois, se belos de um 

ponto de vista formalista, como foram todos os outros elogios anteriores ao dele, lhes falta, no 

entanto, o rigor e a precisão de uma demonstração de natureza filosófica. 

Movido pela exigência de um lógos coerente, Sócrates volta-se para o elogio de 

Agaton, marcado pelo uso abusivo de técnicas da retórica, superando o de Pausânias, ou de 

qualquer outro dos oradores que se pronunciaram antes dele, no sentido de contrapor o 

discurso vazio do orador ao discurso autenticamento filosófico de Diotima. A empáfia de 

Agaton leva-nos a pensar se o tom afetado de seu elogio não estaria ligado ao fato de ele ter 

vencido seu primeiro festival de tragédia? Ou se o uso excessivo de adjetivos não denotaria a 

sua intenção de superar os elogios precedentes? Ou se o poeta não queria apenas demonstrar o 
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seu domínio das práticas retóricas? Platão ressalta a mescla de arrogância e ingenuidade do 

elogio de Agaton, desde seu primeiro pronunciamento: 

 

Eu então quero primeiro dizer (eipeîn) como devo falar (eîpein), para depois falar 

(eîpein).129 Parece-me, com efeito, que todos os que antes falaram não era o deus 

que elogiavam (enkomiázein), mas os homens, que felicitavam (eudaimonízein) 

pelos bens de que o deus lhes é causador; qual porém é a sua natureza, em virtude da 

qual ele fez tais dons, ninguém o disse (194e-195a). 

 

Consideramos impossível ler o discurso introdutório de Agaton, sem lembrar a 

abertura do Elogio de Helena, de Górgias. Na estruturação do elogio do poeta predomina o 

estilo discursivo de Górgias, marcado pelas mesmas fórmulas: estilo incisivo, frases de efeito, 

ornamentos, falta de conteúdo, obviedade: “Ordem para a cidade é o heroísmo dos homens, 

para o corpo a beleza, para a alma a sabedoria, para o ato a excelência, para o discurso a 

verdade; o contrário disso é desordem” (§ 1). Sem fundamentar suficientemente bem seus 

argumentos, como Górgias, a pretensão de Agaton em não parecer superficial (cheio de 

teatro) diante de Sócrates e dos demais convidados, cai por terra, quando ele passa a descrever 

a natureza de Eros, una como a de Fedro, contudo o mais jovem dos deuses. Diante do jogo 

discursivo de Agaton interessa a Sócrates o modo como o poeta concebe o deus do Amor:  

 

Digo eu então que de todos os deuses (pánton theôn), que são felizes (eudaimónon), 

é o Amor, se é lícito dizê-lo sem incorrer em vigança (aneméseton), o mais feliz 

(eudaimonéstaton), porque é o mais belo (kálliston) deles e o melhor (áriston) 

(195a). 

 

O objetivo maior de Sócrates é demonstrar, a partir da determinação de Eros como 

belo, dada pelo jovem poeta, a distinção de seu encômio dos anteriores, por este conter certa 

discursividade filosófica, a exemplo da relação entre Lísias e Isócrates, no Fedro.130 Nosso 

                                                                 
129 Brisson destaca que a fórmula aplicada por Agaton é similar a encontrada em “Górgias, DK 82 B 6.11 ss., 

onde se encontram reunidos dynaímen, boúlomai e bouloímen” (nota 282 à Le Banquet, 1998). 
130 Na encenação do Fedro, a retórica praticada por Isócrates contém certa aspiração filosófica; enquanto os 

discursos de Lísias são escritos ao acaso: 
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resgate desse paradigma dá-se em função de o trágico, a exemplo do retórico, alimentar em 

sua alma alguma pretensão filosófica. Mas de maneira similar a Isócrates, Agaton depara-se 

com um grande empecilho, a falta da natural inclinação para a filosofia, atributo do filósofo, 

nos moldes concebidos por Platão, nos livros VI e VII da República, daí seu elogio não 

cumprir o prometido, que seria revelar com justeza a verdadeira natureza de Eros. 

Outra semelhança entre esses dois personagens diz respeito ao fato de Agaton, como 

Isócrates, utilizar sua habilidade verborrágica, com uma finalidade puramente pragmática. A 

despeito da ironia socrática, parece ser conveniente para esse personagem, o ser identificado 

com a própria cabeça da Górgona, entorpecendo e estonteando seus oponentes, com o uso 

excessivo de palavras, embora Sócrates e não ele cause esse efeito, em meio à discussão 

acerca da natureza de Eros. Por sinal, o próprio Agaton durante a refutação de Sócrates 

assinala esse poder: “Enfeitiçar (pharmáttein) é o que me queres ó Sócrates, disse-lhe Agaton, 

a fim de que eu me alvoroce (thorybethó) com a ideia de que o público está em grande 

expectativa (tò théatron prosdokían) de que eu vá falar bem” (194a). Mas é justamente essa 

pretensão do poeta trágico, a de superar em beleza todos os outros encômios a Eros?  

Seu elogio destaca-se dos demais pela ousadia em tentar apreender a natureza de 

Eros, a partir dele mesmo. Destoando de toda uma geração de poetas e oradores, Agaton 

desassocia a imagem de Eros de um princípio cosmogônico, mas a exemplo dos demais 

oradores seu elogio não consegue determinar a real natureza do deus, tornando-se alvo da 

crítica afiada de Sócrates. Na retomada desse elogio, o filósofo o analisa centrado em três 

aspectos. O primeiro deles diz respeito à natureza de éros como a do sentimento amoroso 

capaz de despertar o “amor (éros) de algo” (199d). Ora, sendo éros, literalmente, um amor 

                                                                                                                                                                                                        

A meu ver, no que toca aos dons da natureza, sua eloqüência é superior à de Lísias para ser comparada a ela e, além 

disso, seu temperamento moral tem mais nobreza. Portanto, não seria nada espantoso, se com o avanço da idade, e no 

próprio gênero de discurso que emprega no momento, supere a todos os que, desde a infância, jamais foram tocados pelos 

discursos; e, por outro lado, se isto não lhe parecer mais suficiente, que seja conduzido por um ímpeto divino para as 

mais grandiosas obras. Pois a natureza, meu caro, colocou no pensamento (diánoia) deste homem uma certa aspiração ao 

saber (philosophía)! Eis aí a mensagem que eu, em nome das divindades deste lugar, comunicarei a meu bem-amado 

Isócrates. Resta a ti relatares nossas deliberações a teu bem-amado Lísias (Fedro 278e-279b) 
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voltado em direção a alguma coisa, e, prioritariamente, um algo para além de seu próprio 

domínio, certamente este buscará o objeto de seu desejo (epithymía) e de seu amor (éros) fora 

de si. 

Retomando um elemento já trabalhado anteriormente, no Lísis131 e, posteriormente, 

no Filebo,132 a relação entre amor (éros), amizade (philía) e desejo (epithymía) aliados à ideia 

de necessidade (anánke), Sócrates enfatiza sua tese contra a de Agaton, argumentando que “o 

que deseja (epithymoûn) deseja (epithymeîn) aquilo de que é carente (endeés), sem o que não 

deseja (mè epithymeîn), se não for carente (mè endeés)” (200a-b). O amor, o desejo, a 

amizade, por afinidade, defende Platão no Lísis, e reforça no Banquete e no Filebo, é o 

resultado da necessidade, carência ou ausência de algo. O prazer suscitado por esses 

sentimentos só é possível se esta falta for satisfatoriamente complementada ou preenchida. 

Essa noção transparece mais evidentemente na genealogia do Eros platônico; filho de 

Penía, personificação de Penúria, este já traz de berço a necessidade de preencher o vazio, a 

carência, mesmo momentaneamente, de algo inteiramente ausente em sua natureza 

constitutiva. No elogio de Agaton, o poeta retoma um antigo ditado (palaiòs lógos), “o 

semelhante (hómoion) sempre do semelhante (homoíoi) se aproxima”133 (195b) para firmar 

sua oposição a Erixímaco, mostrando-se favorável a posição de Aristófanes, de que éros é o 

desejo pelo semelhante e não pelo dessemelhante. A identificação com o poeta cômico se 

reafirma em mais uma alusão ao mito,  

 

                                                                 
131 No Lísis, Sócrates questiona a Lísis: “Mas o que deseja (epithymoún) deseja (epithymeî) o que lhe faz falta 

(endèes) não é?” (221d). Essa mesma fórmula será retomada no Banquete. 
132 A fórmula volta a se repetir no Filebo, Sócrates pergunta a Protarco: “Mas o que deseja (epithymôn) dizemos 

acertadamente que deseja (epithymeî) alguma coisa?” (35b). Para efeito de citação do Filebo, utilizaremos a 

tradução de Carlos Alberto Nunes editada pela UFPA, cotejada com a tradução de Jean-François Pradeau editada 

pela GF-Flammarion. 
133 A base da construção de seu argumento, Agaton vai buscar em Homero: “É, pois, verdade, que um deus 

sempre ajunta os que são semelhantes” (Odisséia XVII 218). Dorion ressalta que esse verso era utilizado como 

provérbio popular, na época de Platão (Nota 98 à Lysis, 2004). Na passagem do Lísis 214a encontramos tanto a 

citação como a referência a essa passagem da Odisséia, para sustentar o argumento de que a amizade pressupõe 

certa similitude, pois o semelhante sempre busca a amizade do semelhante. 
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não haveria, com efeito, mutilações nem prisões (ektomaì oudè desmoì) de uns pelos 

outros, e muitas outras violências, se o amor estivesse entre eles, mas amizade 

(philía) e paz (eiréne), como agora, desde que o Amor entre os deuses reina (Eros 

tôn theôn basileúei) (195c).   

 

A tragédia das paixões domina o cenário da casa de Agaton, o tom passional dessa 

passagem perde apenas para o drama da caça apaixonada de Alcibíades a Sócrates. Nas 

entrelinhas de seu elogio o mesmo clamor pungente de Pausânias pela liberdade de direito ao 

amor entre gêneros semelhantes “para acompanhar toda a vida e viver em comum (erân hos 

tòn bíon hápanta synesómenoi kaì symbiosómenoi), e não a enganar e, depois de tomar o 

jovem em sua inocência e ludibriá-lo, partir à procura de outro” (181d). Suspeitamos que por 

detrás da aparente proposta de estabelecer a prevalência de um mundo de “paz e amor” sob a 

regência de um Eros adocicado, seu manifesto endossa o de Pausânias, e exige no meio de 

tantos floreados retóricos, talvez para agradar o seu erastés, uma face de Eros mais delicada, 

porque o deus se instala no que há de mais brando (malakotátois) nos seres, pois “nos 

costumes, nas almas de deuses e de homem ele fez sua morada, e ainda, não indistintamente 

em todas as almas, mas da que encontre com um costume rude (sklerón) ele se afasta, e na 

que o tenha delicado (malakón) ele habita” (195e). Centrado nos moldes da construção de 

Pausânias, o bom Eros seria o delicado e o mau Eros, o rude; no entanto como a natureza do 

amor para Agaton não é dual, Eros, definitivamente é o mais delicado dos deuses, tornando-se 

responsável por tornar a alma e as leis dos homens mais flexíveis com as regras da 

sexualidade. 

Delimitada a influência de Aristófanes, no elogio de Agaton, passemos ao contexto 

da refutação de Sócrates por Diotima, na qual a sacerdotisa recusa enfaticamente a perspetiva 

de Aristófanes: 

 

E de fato corre um dito, continuou ela, segundo o qual são os que procuram a sua 

própria metade os que amam; o que eu digo, porém, é que não é nem da metade 

(oúte hemíseós) o Amor, nem do todo (oúte hólou); pelo menos, meu amigo, se não 

se encontra este em bom estado, pois até os seus próprios pés e mãos querem os 
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homens cortar, se lhes parece que o que é seu está ruim. Não é com efeito o que é 

seu, penso, que cada um estima, a não ser que se chame o bem de próprio e de seu, e 

o mal de alheio; pois nada mais há que amem (erôsin) os homens senão o bem (toû 

agathoû); ou te parece que amam? (205d-206a). 

Para Diotima, o amor não é amor de nenhuma metade, como defende Aristófanes, a 

não ser que isso de que é carente seja bom, e belo, pois, em se tratando do amor genuinamente 

platônico, prevalece a ideia de necessidade, pelo fato de éros “como qualquer outro que 

deseja (epithymôn), deseja (epithymeî) o que não está à mão consigo, o que não tem, o que 

não é ele próprio e o de que é carente (endeés)” (200e). No elogio de Sócrates, todo desejo é 

desejo de unidade. Mas essa unidade vai ser encontrada no outro, que é passível a geração e a 

corrupção, como em Aristófanes? Ou necessariamente na ordem do que não é visível? 

Dixsaut pondera que na esfera do mito da origem de Eros existe a necessidade do outro, Penia 

precisa de Poros para gerar Eros, mas a partir daí o desejo vai se dissociando de toda a 

contingência, apesar de ela não ter o poder de afetar a beleza que é para sempre. 

Dixsaut ressalta que a beleza em si só pode ser apreendida por um processo de 

abstração a partir do belo visível, daí a importância da visão na concepção das formas 

platônicas, o que não é diferente no Banquete, no qual a mudança do olhar é a metáfora 

utilizada pelo filósofo para representar o reordenamento do desejo. A contemplação da beleza 

“em si e por si, torna-se o porquê de serem belas as belas coisas. A Beleza é, pois, o que pode 

nos ensinar a forma de toda Forma” (1998, p. 153). Somente através do impulso voltado para 

a forma da beleza, o desejo pode reconhecer o objeto de seu desejo. 

O reconhecimento é a culminância da ascese dialética, que pode ser pensada como o 

processo no qual a alma cada vez mais se distancia da dimensão puramente desejante e, por 

analogia, de toda representação sensível; na imagem dos passos, é como se a alma fosse 

reavaliando a escala de carências do desejo, e nesse reordenamento, a alma fosse se 

confrontando com dimensões do desejo distintas entre si, e conforme os graus vão ascendendo 

se apercebe do quanto já não lhe causa mais prazer o desejo de gerar no corpo, no entanto ela 

conserva em si o desejo de gerar, contudo não no que é passível de geração e corrupção, mas 
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no que é para sempre, e o que é para sempre não é nem a alma nem o desejo, mas a ideia (da 

beleza ou do bem). Diante dessa percepção, a alma redireciona seu desejo para a ordem do 

que é invisível, ela já não precisa mais da presença do outro ou da intuição sensível, porque 

todo o seu desejo se afasta da busca de complementação, encontrando a completude no amor 

pela beleza em si, e nisto o éros platônico se diferencia da concepção aristofânica, ou de 

qualquer outra do Banquete.  

Mas retornemos a passagem do Banquete, na qual Eros é caracterizado por Agaton 

como belo, suscitando o acirrado debate entre ele e Sócrates. Novamente, o argumento 

socrático parte da noção de desejo aliada à de necessidade, no sentido de provar ao trágico um 

fato inconteste, se Eros ama a beleza, este certamente não é belo, pois, se assim o fosse, não a 

buscaria fora de si; conforme ficou estabelecido anteriormente, “aquilo de que é carente 

(endées) e que não tem (mè ékhei) é o que ele ama (erân)” (201b). Evocando o acerto anterior, 

Sócrates joga por terra toda a pretensão do jovem em determinar a natureza do deus como 

bela e encerra o elénkhos. A refutação de Agaton por Sócrates, segue a mesma estrutura do 

Fedro, no qual Platão parece confrontar a falta de seriedade do discurso do poeta trágico e o 

rigor e seriedade exigidos pelo de Sócrates, pensando o discurso a partir da analogia com um 

organismo vivo e integrado, não podendo se reter apenas ao aspecto formal, como o faz 

Lísias:  

 

Porém uma coisa, quero crer, terás de admitir: que todo discurso deve ser 

constituído ao modo de um ser vivo e ter um organismo próprio; não lhe faltando 

nem cabeça nem pés, e tanto os órgãos centrais como os externos devem estar 

dispostos de modo a se ajustarem uns aos outros, e também ao conjunto (Fedro 

264c). 

 

Os discursos de Agaton e Lísias, antiparadigmáticos, segundo o modelo defendido 

por Sócrates, no Fedro, para um bom discurso retórico, resvalam tanto no aspecto formal 

como no expressivo, por seguirem a mesma fórmula do epitáfio gravado no túmulo de 
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Midas,134 citado sarcasticamentxe pelo filósofo, no sentido de representar a falta de 

concatenação, seja na estrutura seja na argumentatividade de Lísias, e dos demais seguidores 

de Górgias, como Agaton. A impulsividade do jovem poeta o leva a reunir os mais variados 

elementos, em sua tentativa de compor ou delimitar a natureza de Eros, cujos atributos, se 

invertidos aleatoriamente, ocupam, “indiferentemente, o primeiro ou o último lugar” (264e) 

sem alterar seu conteúdo. A analogia estabelecida por nós entre Lísias e Agaton não é casual, 

por permitir-nos fixar o contraste entre a retórica floreada dos dois oradores e a retórica 

reflexiva de Sócrates.  

Esse contraponto firma-se com mais intensidade na inversão momentânea de papéis, 

quando Agaton, atônito com a potencialidade da eloquência de seu opositor, dá-se conta de 

sua própria ignorância nas coisas relativas ao amor, exclamando: “É bem provável, ó 

Sócrates, que nada sei do que então disse” (201b). Elaborado ao estilo da expressão atribuída 

pela tradição ao mestre de Platão, a resposta irônica ao belo rapaz, “bem que foi belo (kalôs) o 

que disseste, Agaton (Agáthon)” (201b-c), entrecortada por um questionamento: “O que é 

bom (tagathà) não te parece também que é belo (kalà)?” (201c), permite o entrelaçamento 

entre a ordem do belo e a do bem, no Banquete, dentro do mesmo contexto citicamente 

epistêmico da Apologia.135 

O diferencial entre a abordagem da Apologia e a do Banquete, acerca dessas duas 

excelências, reside no fato de o primeiro diálogo ser marcado por um tom cerimonial, quase 

profético, enquanto o segundo destaca-se pela irreverência e sarcasmo, nos modos de mostrar 

                                                                 
134 O epitáfio atribuído a Cleóbulo de Lindor, para o túmulo do rei da Frígia, aparece em Fedro 264d: 

Virgem de bronze aqui estou reclinada na tumba de Midas 

Enquanto as águas correrem e folhas nascerem das árvores 

No monumento me encontro banhada de pranto perene 

Aos forasteiros proclamo que Midas repousa aqui dentro 

135 “Sou sim mais sábio (sophóterós) que esse homem; pois corremos o risco de não saber, nenhum dos dois, 

nada (eidénai) de belo (kalòn) nem de bom (kagathòn), mas enquanto ele pensa saber algo, não sabendo, eu, 

assim como não sei mesmo, também não penso saber... É provável, portanto, que eu seja mais sábio que ele 

numa pequena coisa, precisamente nesta: porque aquilo que não sei, também não penso saber (hóti há mè oída 

oudè oíomai eidénai)” (21d). 
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a consciência do nada saber, sobretudo no trocadilho entre o nome de Agaton e as noções de 

belo e de bom. 

A contiguidade entre as esferas do kalós e do agathós, presente na trama desses dois 

diálogos, estende-se para uma dimensão muito mais complexa do sistema platônico, 

envolvida pelo antagonismo entre sensível e inteligível, opostos e complementares entre si, 

como os discursos de Sócrates e Agaton, cuja discussão de fundo transita entre o âmbito do 

conhecimento e da opinião, da verdade e da aparência. Esse mesmo movimento é plenamente 

evidente no processo de identificação do belo e do bem, no Górgias, como “uma só coisa” 

(474c-d). A interação entre essas duas excelências é inteiramente factível, em razão de ambos 

propiciarem na alma um tipo de prazer (hedoné) voltado, não mais para a natureza sensível 

das coisas, mas direcionado, principalmente, para “a beleza do conhecimento” (mathemáton 

kállos) (475a). O deslocamento do prazer da esfera da sensação para a da razão é justamente a 

tese mais trabalhada no elogio de Sócrates, no Banquete, caracterizada por Diotima, como a 

procura do “belo na forma (tò ep’ eídei kalón)” (210b).  

Outro aspecto relevante da mediação entre bem e belo nos remete ao Mênon, no qual 

esse processo afasta-se da ordem do puro prazer (hedoné), para instaurar-se na do desejo 

(epithymía) pelas coisas belas (kalôn) e boas (agathôn) (77b), em um sentido similar ao do 

Banquete, ou mesmo ao do Filebo, embora no Mênon, Platão resgate mais diretamente o ideal 

de kalokagathía da tradição mitopoética, aplicando-o não para identificar a natureza do 

guerreiro belo e bom, mas a do homem virtuoso. No Banquete, a indissociabilidade entre a 

esfera do bem e do belo, torna-se visível, para nós, no elogio irônico de Sócrates à beleza das 

palavras de Agaton (201b-c). 

Pensamos a recorrência de Platão à ironia tipicamente socrática, nessa passagem do 

diálogo, inicialmente como um recurso utilizado pelo filósofo para estabelecer a diferença 

entre tipos distintos de discursividade, uma produzida com conhecimento, pois centrada em 
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uma perspectiva filosófica, e a outra, sem o devido conhecimento, por ater-se meramente ao 

seu caráter formalista. Incontestavelmente, ela marca a mudança nos modos de conceber, não 

mais a imagem, mas a própria natureza de éros, constituída a partir da noção de relatividade. 

A partir dessa nova perspectiva do diálogo o amor passa a ser definido como o desejo 

incondicional pelas coisas belas e boas, jamais pelas feias ou más (201a). 

Outro aspecto da crítica socrática a Agaton resulta da fusão entre as duas proposições 

anteriores, restabelecendo o vínculo entre as noções de belo, bom, prazer e carência. Seu 

interesse em manter a conciliação entre esses quatro elementos parece marcado pelo propósito 

de ressaltar a incoerência da assertiva do poeta trágico, para quem Eros é belo e bom. Sócrates 

refuta veementemente essa possibilidade, sustentado no seguinte argumento, se “o Amor 

(Eros) é carente (endées) do que é belo (kalôn), e o que é bom é belo (tà dè agathà kalá), 

também do que é bom (agathôn) seria ele carente (endeès)” (201c). Segundo esses 

parâmetros, Eros “não é bom, nem belo (mè eînai agathòn medé kalón)” (202b), como crê 

Agaton, mas também não é feio, nem mau. Conclusão apressada, contudo fundamental para o 

desfecho do élenkhos de Agaton, por prenunciar uma questão amplamente desenvolvida no 

discurso de Diotima, a natureza mediadora do éros platônico, situada em meio a um novo 

élenkhos, agora o de Sócrates pela sacerdotisa de Mantineia, sábia nas coisas relativas ao 

amor, e portadora de um dom curiosamente inscrito na raiz de seu nome de origem, o da arte 

da predição (mantiké), através do qual esta desenvolveu a capacidade de interpretar os sinais. 

A tessitura do elogio de Diotima reúne elementos linguísticos, à primeira vista, 

distintos, mas plenamente conciliáveis entre si, envolvendo, por um lado, a linguagem dos 

mistérios e, por outro, o discurso filosófico, mediados pela linguagem genuinamente poética 

do Banquete, visualizadas tanto na estrutura narrativa do mito como na demonstração da 

ascese dialética. Essa transitoriedade entre níveis diversificados de linguagem marcam a 



208 

 

identidade do éros platônico como um elemento mediador, nem homem nem deus, embora 

traga em si resquícios tanto da natureza humana como da divina. 

Na elaboração da imagem de éros como um daímon, cabe à sacerdotisa decifrar, por 

meio do exercício da dialética, a sua verdadeira natureza. Situado sob essa nova identidade, 

Eros, como a própria Diotima, em estado de transe, ou como Hermes, o astuto deus 

mensageiro, ou ainda Sócrates, cujo daímon envia-lhe sonhos proféticos e leva-o a profetizar, 

também se torna responsável por mediar e decifrar os sinais emitidos pelos mortais aos 

imortais, ou dos imortais aos mortais. Concebido com a mesma intensidade das imagens 

poéticas, o mito platônico delimita, na sua ascendência, a natureza mediadora de éros. 

Tecelão de mitos (mythoplókos), como o próprio Eros, Platão resgata do passado, os 

ecos de um lógos contido no mito contado por Diotima a Sócrates. Ou talvez por Safo a 

Diotima? Mas quem sabe Sócrates, a exemplo de Ion, não receberia a possessão amorosa 

diretamente de Safo? Não seria esta a razão de Platão mostrá-lo na condição de inspirado para 

Fedro? Safo, a “décima Musa”, não seria de fato, a verdadeira responsável por este falar tão 

belamente acerca do amor? Entre um e outro, existe toda uma cadeia de evidências, a uni-los: 

o delírio, a inspiração, o amor, a beleza, a potência e a identidade das palavras e das imagens, 

o coração ardente, o daímon, a ironia, a dupla intenção, devidamente captada por Máximo de 

Tiro: 

 

Para Diotima, Eros floresce (thállei) na riqueza (euporôn) e morre (apothnéskhei) na 

pobreza (aporôn); reunindo esses dois aspectos, Safo falou do amor dociamargo 

(glykýpikron) e doador de sofrimentos (algesídoron) (XVIII 9). 

 

Na apresentação desse mito, no Banquete, o filósofo ressalta seu caráter mediador, 

herança da confluência entre pais de natureza tão díspares entre si, como Póros, na sua 

abundância de recursos (pórimos) e Penía, pobre (pénes) e sem recursos (aporían), e, 

principalmente, carente dos recursos de Póros. Inserido no contexto desse diálogo, marcado 
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por intensa carga dramática, o embate travado entre Recurso e Pobreza representa o confronto 

entre modos diferenciados de apreensão da realidade, um centrado na astúcia e na sabedoria, 

outro, na carência e na falta de discernimento. 

Na trama do mito, éros, pelo lado paterno, “é insidioso com o que é belo e bom, e 

corajoso, decidido e enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de 

sabedoria e cheio de recursos, a filosofar por toda a vida, terrível mago, feiticeiro, sofista” 

(203d); já pelo lado materno, “é sempre pobre, e longe está de ser delicado e belo, como a 

maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-

se ao desabrigo, às portas e nos caminhos” (203c-d). A natureza híbrida do éros platônico, 

longe de restringir seu campo de atuação, a amplia, por não ser sábio nem belo, nem bom nem 

mau, nem pobre nem rico, nem mortal nem imortal, nem sábio nem ignorante, Eros, como 

Sócrates, direciona o seu desejo para a busca da verdade, e nesse esforço do exercício da 

dialética supera a opinião correta (orthè dóxa), a esfera mediadora, como asseverou Diotima a 

Sócrates, “entre o saber e a ignorância (metaxý phronéseos kaì amathías)” (202a), tornando-se 

amante da sabedoria e da verdade. 

Não sendo homem nem deus, éros, no Banquete, a própria imagem do filósofo, tem a 

devida consciência de sua falta de conhecimento, do mesmo modo como reconhece não ser de 

todo ignorante, justamente o discernimento não alcançado por Agaton, pois, ao dar-se conta 

de sua ignorância, de modo oposto a Sócrates, não se permite redirecionar a sua percepção 

para além da simples aparência. Como todo bom poeta, Agaton ama o belo com toda a 

intensidade, todavia não consegue, na vazão desse desejo impulsivo de amar algo ausente de 

sua própria natureza, encontrar a sua plenitude, em um desejo não mais da ordem exclusiva do 

corpo, mas em um amor voltado em direção à sabedoria. Esse redirecionamento da ordem do 

desejo não é alcançável por um mero amante do belo (philókalos), como o tragediógrafo. 

Atingir a associação plena entre amor, beleza e sabedoria, no contexto do corpus platonicum, 
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é tarefa para um autêntico amante das artes, do belo e do saber, o philósophos, como conclui 

Diotima: 

  

Com efeito, uma das coisas mais belas (kallíston) é a sabedoria (sophía), e o Amor 

(Eros) é amor (éros) pelo belo (kalón), de modo que é forçoso o Amor ser filósofo 

(philósophon) e, sendo filósofo, estar entre o sábio (sophoû) e o ignorante 

(amathoûs) (204b). 

 

Marcado pela mediação entre carência e completude, o éros platônico situa-se entre o 

amor, na forma do desejo (epithymía) pela beleza particular e o desejo, na forma do amor 

(éros) pela imortalidade na beleza, no bem, no conhecimento. Esse processo concretiza-se no 

reconhecimento de que a beleza sensível só é bela, pela presença (parousía) e participação 

(méthexis) do Belo nela, e nessa apreensão, Platão consolida a imagem de éros, como o desejo 

do belo gerado para sempre no belo. No Banquete, a ressignificação da dimensão do desejo 

encontra sua culminância na ascese erótico-dialética, construída aos moldes de um ritual de 

iniciação, e seguindo a mesma cadeia de delírios do Fedro, ou ainda a cadeia de 

reminiscências do Fédon. No diálogo em questão anunciada solenemente por Diotima, na 

explanação acerca do modo correto de se conduzir, ou deixar-se conduzir, nos caminhos do 

amor: 

 

Em começar do que aqui é belo (kalôn), e em vista daquele belo, subir sempre, como 

que servindo-se de degraus, de um só para dois e de dois para todos os belos corpos 

(kalà sómata), e dos belos corpos para os belos ofícios (kalà epitedeúmata), e dos 

ofícios para as belas ciências (kalà mathémata) até que das ciências acabe naquela 

ciência, que de nada mais é senão daquele próprio belo (kaloû máthema), e conheça 

em fim o que em si é belo (kalón) (211c). 

 

A natureza mediadora de éros encontra sua completude nesse processo de transição 

demonstrado por Diotima, entre o amor dos corpos belos até a ascensão do amor à beleza em 

si. A culminância da ascese dialética encontra, no discurso do filósofo, a forma imortalizada 

da beleza. Essa delimitação é possível, em razão da capacidade do filósofo de representar a 
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realidade do que é da ordem do sensível, através da produção de conceitos. No entanto, esse 

processo de conversão do sensível para o inteligível somente se efetua, se houver um 

redimensionamento do desejo, da ordem do corpo para a da alma. A manutenção dessa 

ordenação possibilita o estreitamento da relação entre “verdade e erro, ciência e ficção, 

mesmo e outro, ser e não ser” (PESSANHA, 1987, p. 79), Eros e filosofia, pois, como reitera 

Dixsaut (1998, p. 130): 

 

Não somente a erótica faz parte da filosofia de Platão, mas a erótica faz, para Platão, 

parte da filosofia, ou antes, a filosofia deve existir em primeiro lugar como Eros, 

orientação natural do desejo para ‘o que é preciso’. A necessidade, nem mítica, nem 

lógica, é aqui necessidade natural e psicológica. Ela é a própria natureza da alma 

pensada como impulso, força e arrebatamento. 

 

No contexto da filosofia platônica, Eros direciona para um “modo de vida regrado 

(tetagménen) e que aspira ao saber (philosophían)” (Fedro 256a), nesse sentido, está 

entranhado na própria natureza do deus do Amor, o ser filósofo, pois somente um éros 

incondicional pela beleza, pela ordenação e pela linguagem reflexiva supera a simples 

intenção de Agaton em delimitar a natureza de Eros. Situado sob essa nova perspectiva, éros é 

identificado a um impulso voltado para a busca da sabedoria (sophía) e nesse incessante 

desejar ele se torna philósophos. Ou, como delimita Dixsaut (1998, p. 130-131), reforçando 

esse aspecto, “o desejo que é próprio da natureza do filósofo é o desejo próprio da 

inteligência, da parte lógica da alma”. Redirecionando o desejo da dimensão desejante 

(epithymetikón) para a reflexiva (logistikón) da alma, o éros platônico representa a 

possibilidade de realização da síntese, a partir de sua natureza mediadora, entre a inteligência 

e o desejo de conhecer. 

Mas atingido o último estágio o desejo de natureza sensual simplesmente cessa, 

como se dirimisse o impulso próprio de éros? Ou a dimensão apetitiva é refreada em 

determinado momento sendo retomada posteriormente, em um processo similar ao do retorno 
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do prisioneiro da imagem da Caverna? A ascese erótica implicaria em um voltar para trás ou 

na diluição do desejo? A nosso ver as duas hipóteses são descabidas, pois o processo 

ascensional do Banquete, não se identifica com nenhum outro, por outro lado, sentimo-nos 

tentados a sustentar, como vimos ao longo de nossa trajetória, que a dimensão desejante da 

alma definitivamente não se dissipa; em momento algum do conjunto dos diálogos platônicos, 

o filósofo sustentou ou sugeriu a separação entre o epithymetikón, o thymetikón e o logistikón. 

Platão não fala de partes distintas que não se coadunam, mas de dimensões, de modos 

distintos de desejo, que representam a própria ambiguidade do ser humano. 

A alma do homem se move entre diferentes formas de impulsos, no entanto o agir 

sobre a influência de um deles não significa o rompimento com nenhuma das outras 

instâncias, mas o deixar-se abalar pela presença determinante de um tipo específico de desejo 

seja sob a forma do apetite, da impetuosidade ou da sensatez. Nessa linha tênue entre o 

mostrar e o demonstrar a imagem de éros como a representação do psiquismo movido por 

ordens de desejo que resguardam certa afinidade entre si, jamais identidade, essa similaridade 

nos permite pensá-las por analogia. Mas quem melhor expressa essa explosão das afecções 

próprias da natureza humana é o primeiro estásimo da Antígona, no qual Sófocles faz o coro 

entoar: 

 

De tantas maravilhas (deinà), 

mais maravilhoso (deinóteron) de todos é o homem. 

o espumante mar nos ímpetos dos ventos austrais 

sulca, bramantes 

ondas fende,  

e cultiva a dos deuses mãe, a Terra 

imortal, incansável, 

revolvendo-a ano após ano 

com arados movidos 

por força equina. 

A linhagem das leves aves 

leva capturadas (amphibalòn) 

e as raças das feras agrestes, 

peixes em penca prende 

nas malhas das redes 

o homem perspicaz (periphradès); 

engenhoso (mekhanaîs) persegue a fera 
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fauna dos montes, 

doma corcéis, 

ao duro jugo 

sujeita touros sanhudos. 

A voz, o pensar 

volátil (anemóen phrónema) e as urbanas leis 

das assembléias ele as ensinou (edidáxato) 

a si mesmo, fugiu 

da áspera agressão do frio 

e dos dados da tempestade. 

Aparelhado (pantopóros), desaparelhado (áporos) não acata nada 

Do que lhe advém; só da morte 

fuga não lhe acena, 

ainda que de indômitas moléstias 

alcance escape. 

De saber fecundo (sophón), move recursos inesperados (mekhanóen tékhnas) 

ora ao bem (kakón), ora ao mal (èsthlon). 

Una as leis da terra 

à justiça jurada 

dos deuses, e amuralhado será; 

desamuralhado 

se saiba, porém, 

atrevendo-se a insultá-las. 

De meus altares 

não se aproxime 

nem perturbe meu pensar (phronôn) que assim procede (v. 332-375). 

 

Na retomada integral desse estásimo situado entre a refutação do guarda por Creonte 

e a perplexidade simulada do Corifeu para enfatizar que novamente a desonra ronda o génos 

dos Labdácidas, contudo não nos interessa o enredo em si da tragédia Antígona, nossa 

intenção é apontar as visíveis influências do canto do coro na composição da origem de Eros, 

que já nasce aparelhado (pantopóros), pleno de recursos pelo lado do pai e pelo lado da mãe 

desaparelhado (áporos), carente de recursos. Outro aspecto que desperta a atenção é o modo 

como o poeta trágico descreve nesses versos a natureza indefinida do homem, ora inclinando-

se por ações instintivas como na primeira estrofe, ora deixando-se conduzir pela 

impulsividade como na primeira antístrofe, mas também se permitindo guiar pela sabedoria 

prática, pela sua capacidade de pensar, de expressar esse pensamento, de criar leis para si e 

para a cidade, como na segunda estrofe. Mas se a alma do homem é a mescla de todas essas 

ações, na temática pertinente a nossa investigação, de todos esses desejos, como o homem 

pode conviver harmoniosamente com todos eles, se cada dimensão da alma deseja de forma 
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particularizada elementos diferentes entre si?  Ele simplesmente as dissocia, e com que 

critérios? 

Não acreditamos como sugere Dixsaut (1998, 154), “que o delírio próprio do 

filósofo, se manifeste como uma ruptura”. Não poderíamos pensar o transe do filósofo como 

uma intuição racional? E por analogia, os três outros tipos de delírios como intuição ou 

percepção sensível? Tendo eles em comum a intuição qual seria o elemento diferenciador? O 

que tornaria a possessão (enthousiasmós) do filósofo uma espécie de “não-possessão” em 

relação, por exemplo, a do poeta inspirado? A questão para nós é que não se pode separar de 

modo incisivo as fronteiras quase invisíveis entre poesia e filosofia, o mostrar e o demonstrar, 

o delírio poético e o delírio filósofo, o desejo do corpo e o desejo da alma, se há de fato uma 

diferença ela se encontra nos modos de discurso. O curioso é como em outro momento 

Dixsaut afirma (1998, p. 82) que a sophía própria do philósophos é “reminiscência, 

inspiração, delírio”. Para ela, o grande problema é associar de forma negativa o saber do 

filósofo com a habilidade do antigo sophós, portanto, a um saber que não se sabe; mas se 

pensarmos a sophía dentro do registro da filosofia platônica, ela assume uma forma positiva, 

por encontrar-se diretamente associada a uma virtude da inteligência, sobressaindo-se como a 

verdadeira força e a verdadeira medida. Mas como a inteligência atinge sua verdadeira força e 

medida? Segundo Dixsaut, através da reminiscência e do delírio, pois “o diálogo que se 

instaura no filósofo entre seu delírio e sua sabedoria é o diálogo entre sua filosofia e sua 

sophía” (id.). 

Movido entre esses dois impulsos, o instintivo e o intelectivo, o filósofo consegue 

conciliar a intuição sensível e a racional na sua busca pela verdade, pelo bem, pela beleza, e 

nisso sua imagem se associa a de Eros, um ser dual cuja identidade se encontra nas múltiplas 

imagens do Banquete envolvendo a tentativa de explicar a sua natureza. No plano 

paradigmático, a entrada de Alcibíades em cena permite que a imagem de Eros se consolide 
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na figura de Sócrates, momento crucial do diálogo, no qual éros deixa de ser um impulso de 

natureza simplesmente sensual na sua afinidade com outra ordem de impulso, o de natureza 

argumentativa, nessa mudança de perspectiva a identidade de éros se associa ao objeto da 

investigação dialética, como assinala Dixsaut (1998, p. 140): 

 

Eros definido, éros reunido e dividido, censurado e louvado é precisamente este éros 

que impulsiona a definir, a reunir e a dividir. Dialetizar éros é dialetizar o delírio, o 

que só se pode fazer sendo presa dessa forma particular do delírio que é o delírio do 

filósofo e que o impulsiona a dialetizar. A verdade sobre o Eros, que permitiria 

reencontrar para além da contrariedade dos efeitos (censuráveis, elogiáveis) a 

unidade do princípio, certamente não pode se encontrada na dialética sobre éros, 

mas apenas na própria dialética.  

 

O discurso dialético sobre éros nos elogios do Banquete é quem permite reunir e 

dividir os discursos sobre éros predominantes na mitologia, na tradição, na medicina, na 

poesia cômica e trágica, que serão retomados por Sócrates e Diotima na tentativa de definir a 

verdadeira natureza de éros. Para Dixsaut (1998, p. 140), independente de éros ser bom ou 

mau, tirano ou filósofo, éros “é o que sempre ultrapassa o múltiplo para chegar ao um, o que 

não se satisfaz pela diversidade dada, mas a atravessa”, pois, esse poder mediador encontra-se 

inscrito na condição originária do éros dialético. O ser um daímon, o leva a desejar “a unidade 

natural de uma multiplicidade” (id.), que é o próprio éros, mas éros é o philósophos, e o 

philósophos por sua vez é Sócrates, o éros que sabe argumentar, que consegue se questionar, 

enquanto a mitologia, a poesia, a profecia, a adivinhação não conseguem sequer se pensar. A 

potência discursiva do philósophos provém da força de éros, “e uma força não se caracteriza 

senão por sua origem, por sua direção e por seus efeitos” (id., p. 142). 

Mas colocar éros na condição de mediador (daímon) não implica em definir a própria 

verdade de éros? Ainda não, pois a força e o poder de éros predominam no cenário do 

Banquete, apenas quando é delimitado o objeto de seu desejo, a beleza, o que faz de éros um 

amante apaixonado da beleza que é para sempre. E isso implicaria em dissociar o desejo do 
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éros dialético pela beleza, pelo bem e pela verdade do impulso do éros apetitivo? Se o éros 

dialético também é impulso, força, como defende a própria Dixsaut, a dimensão intelectiva 

deseja com toda intensidade, não o belo corpo, mas o objeto próprio de seu desejo, a beleza 

verdadeira, tese com a qual concordamos plenamente, contudo discordamos que o desejo por 

objetos distintos implique em um corte, pois aí encontramos Aristófanes, e não Sócrates. 

Consideramos infeliz o comentário de que o “divórcio com o corpo não significa o divórcio 

com o desejo” (1998, p. 156). Não há divórcio com o corpo no éros filosófico, o que há de 

fato é o aprendizado de como administrar de forma harmoniosa, o desejo instintivo e o desejo 

adquirido, sem desprezar o primeiro amor. 

Foucault reforça a nossa intuição de que na passagem do amor de um belo para o 

amor aos corpos belos, no Banquete, embora Platão privilegie o desejo da alma, “não traça 

uma linha de demarcação nítida, definitiva e intransponível entre o mau amor do corpo e o 

bom amor da alma” (2009, p. 300). Por mais que o discurso corrente estabeleça a 

inferioridade dos prazeres do corpo, e isso até mais do que encontramos nos diálogos 

platônicos, o impulso, o desejo pelo qual a alma é tomada parece não demarcar graus maiores 

ou menores de prazeres entre as três dimensões do desejo, a apetitiva, a ardorosa e a 

intelectiva, isso nos permite pensar que o desejo intelectivo não se encontre completamente 

isolado das outras duas dimensões do desejo, porque existe certa reciprocidade entre elas, 

caso contrário Sócrates não seria impedido de mostrar seu ardor por Fedro, Cármides ou 

Alcibíades, na encenação dos diálogos? Alcibíades não seria afastado da cena quando revela 

seu desejo passional por Sócrates?  

O problema para Platão, não parece ser nem a epithymía nem a afrodisia, mas o 

apego excessivo da alma aos prazeres instintivos. Se a alma, como o amor é potência 

(dýnamis), a alma necessita do movimento ascensional para não se tornar escrava dos 

prazeres, o que não significa um processo de exclusão do corpo. O desejo do filósofo circula 
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entre as esferas das paixões do corpo e da alma, não se deixando dominar pelos prazeres de 

natureza puramente sensual, mas pelo desejo de sustentar o seu discurso sobre éros no 

parâmetro da verdade, gerando com isso a simetria entre o amante e o amado, como defende 

Foucault (2009, p. 301-302): 

 

Mas se Eros é relação com a verdade, os dois amantes só poderiam se unir com a 

condição que também o amado fosse levado ao verdadeiro pela força do mesmo 

Eros. Na erótica platônica, o amado não poderia manter-se na posição de objeto em 

relação ao amor do outro, esperando simplesmente recolher, em nome da troca à 

qual tem direito (posto que ele é amado), os conselhos de que necessita e os 

conhecimentos aos quais aspira. Convém que ele se torne efetivamente sujeito nessa 

relação de amor. 

 

No jogo erótico-dialético entre o amante e o amado, no contexto platônico do 

Banquete, os dois amantes precisam ser tomados pelo mesmo impulso, pois no éros dialético, 

o amor é o desejo daquilo que é para sempre, portanto, não há mais amor ou menos amor no 

desejo voltado para a beleza, o bem e a verdade, o que implica em uma relação de 

reciprocidade, por ambos se encontrarem tomados pelo mesmo arrebatamento (desejo, ardor, 

impulso, movimento) que os direciona em direção a verdade. Consideramos as propostas de 

Foucault e Dixsaut pertinentes para o nosso debate, contudo discordamos da cisão corpo-

alma, ou da inferioridade do corpo em relação à alma sustentada por ambos em determinados 

momentos de suas abordagens, que parecem se contraditórias com o discurso desses autores 

em relação à problematização geral da noção de desejo no pensamento de Platão, por ela 

permitir o retorno às teses mais tradicionalistas acerca de uma inquestionável separação entre 

corpo e alma: no escopo da filosofia platônica? Ou nas suas análises?  

Delimitadas essas nuances que envolvem a relação entre esferas distintas de desejo 

no pensamento de Platão, retomemos a sequência argumentativa que antecede a delimitação 

do delírio erótico, no Fedro, nela Sócrates enfatiza vários aspetos que fortalecem nossa 

intuição, a primeira delas é definir a ideia como a faculdade de compreender, na qual o 
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homem mostra-se capaz de “partir da multiplicidade das sensações para alcançar a unidade 

mediante a reflexão” (249c). A segunda, na recuperação da noção de reminiscência por meio 

do qual a alma, quando se encontra em companhia da divindade, no contexto do Banquete, 

quando prevalece a dimensão racional, consegue contemplar o verdadeiro ser da beleza, da 

bondade, da própria verdade. O processo da contemplação daquilo que é, não pode ser 

encontrado em meio a dimensão apetitiva ou na ardorosa, porque “só atinge a perfeição o 

indivíduo que sabe valer-se da reminiscência e foi devidamente iniciado nos mistérios” 

(249c). A perfeita reminiscência, o verdadeiro delírio, somente o amante do belo pode atingir, 

porque a ele interessa as coisas divinas, por serem capazes de levá-lo a visão da verdadeira 

beleza: 

 

Quando, à vista da beleza terrena e, despertada a lembrança da verdadeira beleza, a 

alma readquire asas e, novamente alada, debalde tanto voar à maneira dos pássaros 

dirige o olhar para o céu, sem atentar absolutamente nas coisas cá de baixo, do que 

lhe vem ser acoimada de maníaca. Porém o que eu digo é que essa é a melhor 

modalidade de possessão, a de mais nobre origem, tanto em quem se manifesta 

como em quem dele a recebeu. O indivíduo atacado desse delírio, sempre que 

apaixonado das coisas belas é denominado amante (tês manias ho erôn tôn kalôn 

erastès) (249d-e). 

 

No Fedro, a inspiração do filósofo é a imagem utilizada por Platão para representar a 

apreensão da verdadeira beleza, por isso acreditamos que não há uma quebra, mas uma 

continuidade, como no Banquete, no qual o movimento ascensional se efetua por meio do 

processo de purificação da alma do desejo mais intuitivo para encontrar o justo equilíbrio no 

desejo intelectivo. Outro aspecto a favor de nosso argumento, e já explorado em outro 

momento de nossa discussão diz respeito ao fato de Sócrates se mostrar afetado sensualmente 

pela beleza dos belos jovens, mas superado os efeitos da primeira visão, ele começa a tratar o 

objeto de sua investigação. O diálogo Fedro é uma prova disso, Sócrates sentindo-se tomado 

pela influência divina, manifesta isso verbalmente (238c), talvez como uma metáfora para 



219 

 

ilustrar o seu discurso acerca dos dois tipos de desejos que governam nossa alma, o desejo 

inato dos prazeres e o desejo adquirido da busca do bem. 

Mas como pensar a diferença entre o delírio erótico e as demais formas de delírio? 

Não seria o fato de a filosofia dizer a verdade, enquanto as outras espécies de delírio apenas 

serem capazes de revelar os sinais? Por outro lado, a filosofia não segue os rastros do 

inteligível tentando decifrar esses sinais como nos outros delírios? O distanciamento do 

desejo intelectivo, no processo da ascese erótico-dialética, do desejo apetitivo, não 

representaria a tentativa de chegar a ideia da verdadeira beleza? Tradicionalmente, o fato de 

éros ser um daímon o permite mediar o processo de passagem da beleza sensível para a beleza 

inteligível: 

 

Como a alma humana, da qual ele é a função própria, ele une a natureza sensível à 

natureza intelectual; tornando-se um meio de adquirir e de comunicar a ciência, já 

que o Amor é uma condição para a alma decaída obter uma reminiscência do 

Inteligível. O Amor nos apareceu assim como um sucedâneo da dialética e como 

uma filosofia; pois ele é um meio para a alma operar essa passagem do sensível ao 

inteligível, que é a razão de ser da dialética e de toda verdadeira filosofia (ROBIN, 

1964, p. 167). 

 

Retornemos novamente Antígona, para concluir o nosso argumento de que o desejo 

adquirido pela busca da verdadeira beleza, não implica em um rompimento com a dimensão 

do desejo que ama a beleza corpórea; primeiro porque nossa alma não comporta instâncias 

separadas, segundo porque o desejo sendo inato jamais poderá desintegrar-se ou transformar-

se em algo completamente distinto dele. Se éros é um élan, como esse impulso sumiria no 

éros filosófico? Se pensarmos agora na segunda antístrofe do primeiro estásimo veremos o 

coro mostrar a ambiguidade do ser humano, ele tanto quer dominar como se deixa ser 

dominado pelos prazeres. De posse do saber intelectual e da habilidade técnica, o homem se 

deixar guiar pelos instintos ou pelo espírito indômito, às vezes deixando prevalecer, a 

arrogância e não o justo discernimento, e isso o coro já anuncia na abertura do canto, o 
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homem é deinós, sua condição dual o leva a agir ora bem, oral mal, ora como filósofo, ora 

como sofista, como o éros platônico, sendo que nesse possível resgate na composição do éros 

filosófico, Platão o centraliza na condição de mediador entre o bem e o mau, o belo e o feio, a 

sabedoria e a ignorância, o desejo natural e o desejo adquirido, ampliando a sua potência.  

Para finalizar esse eixo de nossa discussão gostaríamos de registrar que nossa 

perspectiva não é a tentativa de resolver a questão que é considerada uma das grandes aporias 

do filósofo grego, envolvendo a contraposição entre o desejo do corpo e o desejo da alma; 

sempre nos inquietou a tradicional separação entre essas duas instâncias concebida pelos 

especialistas e, principalmente pelos não especialistas no pensamento de Platão, como se o 

próprio filósofo a tivesse estabelecido. Através de nossa investigação ainda muito incipiente 

no momento pretendemos suscitar o debate para novas possibilidades de leituras, e para novas 

chaves interpretativas procurando nos sinais deixados pelo filósofo ao longo de seus diálogos 

uma abordagem menos conservadora. Esse é um problema que para nós ainda não está bem 

fundamentado e ao qual pretendemos dar continuidade em nossos futuros projetos. Ainda 

centrados nessa perspectiva passemos a pensar a relação entre éros e philía. 

  

5.3. EROS E PHILÍA 

 

A leitura do elogio de Sócrates a éros, no Banquete (198a-212c), remete-nos a pensar 

como Platão, através de Sócrates e Diotima, determina o vocabulário de sua erótica, através 

das relações de afinidade (oikeios) entre as noções de amor (éros), prazer (hedoné), desejo 

(epithymía) e amizade (philía, e aliadas a elas, as de amante (erastés) e amado (erómenos), 

aparecem, no diálogo, por meio do jogo dialético envolvendo a demonstração (apódeixis) da 

teoria das formas, contida na ficção do diálogo entre Sócrates e Diotima, a grande especialista 

nas “coisas concernentes ao amor (tà erotikà edídaxen)” (201d), diálogo no qual o primeiro 
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recorda as palavras da segunda, no sentido de reforçar a sua própria competência acerca da 

acirrada polêmica, retomada por Agaton, sobre a natureza de Eros. 

Platão pensa a arqueologia da erótica filosófica do Banquete, a partir de elementos de 

uso corrente no cotidiano dos gregos antigos, como a instituição do sympósion, palavra cujo 

sentido literal é “bebedeira em comum”.136 O sympósion compreendia a segunda parte de um 

banquete (deîpnon), quando encerrava o jantar e o vinho era oferecido aos convidados, entre 

um processo e outro fazia-se a libação aos deuses. Konstan aponta (2005, p. 64) que na Atena 

dos séculos VI e V, o sympósion era considerado um estilo aristocrático de entretenimento 

“devotados à folia, erotismo, exibição de riqueza e cultivo da excelência na lira e na recitação 

poética”. 

A institucionalização desse ritual mostra-se presente em diversas representações 

iconográficas encontradas em vasos e paredes de túmulos, mas principalmente no registro das 

narrativas poéticas, sobretudo da poesia mélica, estendendo-se à poesia filosófica de 

Xenófanes. Nas Elegias encontramos um fragmento no qual Xenófanes descreve todo o 

processo de um sympósion, desde a preparação da casa para abrigar o grupo de amigos que se 

reúne na casa de um deles para beber vinho juntos, em um encontro entre iguais, ocasião 

propícia para o pronunciamento de preces, poesias ou elogios a Eros. A respeito desse 

fragmento, Zaidman ressalta (2010, p. 210) que os alimentos ingeridos são os mesmos das 

oferendas feitas aos deuses fora do contexto do sacrifício sangrento: água, pães, queijo, mel, 

além de ainda aparecerem na descrição da cena, o ritual da libação, a guirlanda de flores que 

Alcibíades traz na cabeça, os incensos, as regras que irão reger a bebedeira geral, como fez 

Erixímaco. 

 

                                                                 
136 Tradicionalmente o sympósion era uma reunião de ordem pública ou privada para celebrar as festas do 

calendário religioso e cívico, assim como as honrarias e títulos recebidos na vida política e nos festivais 

envolvendo o gênero literário da epopeia, da comédia e da tragédia, ou mesmo nos discursos e nas reflexões de 

natureza filosófica. A esse respeito ver Brisson, Introduction à Le Banquet, p. 34-36. 
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Agora o chão da casa está limpo, as mãos de todos 

e as taças; um cinge a cabeça com guirlandas de flores, 

outro oferece odorante mirra numa salva; 

plena de alegria ergue-se uma cratera, 

à mão está outro vinho, que prometi jamais faltar, 

vinho doce, nas jarras cheirando a flor; 

pelo meio perpassa sagrado aroma de incenso, 

fresca é a água, agradável e pura; 

ao lado estão pães tostados e suntuosa mesa 

carregada de queijo e espesso mel;  

no centro está um altar todo recoberto de flores, 

canto e graça envolvem a casa. 

É preciso que alegres os homens primeiro cantem os deuses 

com mitos piedosos e palavras puras. 

Depois de verter libações e pedir força para realizar 

o que é justo – isto é que vem em primeiro lugar –  

não é excesso beber quanto te permita chegar 

à casa sem guia, se não fores muito idoso.  

É de louvar-se o homem que, bebendo, revela atos nobres 

como a memória que tem e o desejo de virtude; 

sem nada falar de titãs, nem de gigantes, 

nem de centauros, ficções criadas pelos antigos, 

ou de lutas civis violentas, nas quais nada há de útil. 

Ter sempre veneração pelos deuses, isto é bom (DK 21 B 1, Ateneu, X, 462c)137. 

 

A prática simpótica também aparece na abordagem de Xenofonte,138 no sympósion 

oferecido a Autólico por Cálias, no qual convida Protágoras, Pródico, Hípias e Sócrates para 

pronunciarem seus belos discursos. Em uma fórmula similar à de Platão, Xenofonte chama a 

atenção para a beleza do jovem e casto Cálias, para torná-lo eixo difusor de toda a discussão 

envolvendo amor, apetite e beleza, na contenda entre o éros casto e o selvagem: 

 

Quem quer que presenciasse a cena perceberia logo que a beleza é por natureza um 

predicado régio, especialmente se acompanhada de modéstia e discrição, como era o 

caso de Autólico. De fato, tal como uma luz que surge no meio da noite atrai todos 

os olhares, assim também a beleza de Autólico fazia que todos virassem para ele os 

olhos, pois em nenhum dos que o olhava o espírito deixava de ficar emocionado na 

sua presença: uns emudeciam e outros tentavam, a todo custo, conter-se. É certo que 

todos os que parecem estar possuídos por um deus são dignos de contemplação; mas 

enquanto os que são possuídos por outros deuses tendem a ter um olhar terrífico, 

uma voz assustadora e gestos violentos, os que estão inspirados pelo casto Amor têm 

os olhos cheios de ternura, uma voz doce e gestos mais nobres. Assim se 

comportava, Cálias, por causa desse Amor, o que o tornava muito mais interessante 

aos olhos dos que também estavam iniciados nesse mesmo culto (Banquete I 8-10). 

 

                                                                 
137 Tradução de Anna Lia Amaral de Almeida Prado para Os pré-socráticos editada pela Abril Cultural. 
138 Acerca dessa questão ver Brisson, Introduction à Le Banquet, p. 37. 
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Contudo, interessa-nos mais especificamente, a incorporação dessa prática convival 

na prosa filosófica de Platão. Brisson aponta que nas Leis, Platão delimita o sympósion como 

“o banquete entre amigos, no qual nasce a reflexão do sábio, o lugar por excelência do 

discurso filosófico” (Introduction à Le Banquet, p. 36). Na encenação do banquete, na casa de 

Agaton, a espontaneidade de Sócrates dentro desse espaço parece denotar que esse realmente 

é o modo mais prazeroso de se fazer filosofia, celebrando entre amigos, a arte do combate 

(agón) no discurso (lógos). 

Na encenação do Banquete, Platão parece ressignificar a antiga instituição do 

sympósion, conforme podemos observar na conduta admitida pelo simposiarca do Banquete, 

Erixímaco, o responsável pelo estabelecimento de regras convenientes para a discussão acerca 

de Eros, de maneira a permitir os melhores benefícios às almas de todos os envolvidos na 

homenagem a Agaton. Direcionado por esse novo parâmetro, o médico propõe aos convivas 

presentes no sympósion na casa do poeta trágico, o abandono da embriaguez desmedida 

(hýbris) da noite anterior pela moderação (sophrosýne), no sentido de instaurar o equilíbrio no 

lógos, entre o apelo sensual e o excesso no uso do vinho, atributo de Dioniso, com a harmonia 

entre a beleza e a sabedoria, atributo de Apolo. A nosso ver, a cadeia de discursos do 

Banquete representa a possibilidade de conciliação entre essas duas grandes potências 

regentes durante todo o encontro, evocadas na tentativa de definir a verdadeira natureza de 

Eros. 

Mas a recorrência a Dioniso, marcada por certo regramento, não é específica do 

Banquete; no diálogo Leis, não apenas as Musas e Apolo são responsáveis por manter o 

homem no reto caminho, como o próprio Dioniso, todos participando de um mesmo cortejo, 

determinado pelos deuses, no sentido de estabelecer, através de divindades com atributos tão 

distintos entre si, a correta harmonia e ordem na alma dos homens (II 653d), embora essa 



224 

 

concessão possa parecer estranha aos gregos de sua época, como o próprio Ateniense aponta a 

um estupefato Clínias: 

 

Eis ao menos uma crítica que não devemos mais dirigir tolamente ao dom de 

Dioniso, lhe fazendo esta recriminação: que é mau e indigno para uma cidade 

acolhê-lo. Poder-se-ia, com efeito, enumerar muitas outras coisas concernentes a 

este dom. No entanto, hesitamos em falar, diante de numerosa multidão dos maiores 

bens proporcionados por ele, pois as pessoas possuem uma falsa opinião e nada 

compreendem do que é dito (II 672a-b). 

 

Para o Ateniense, se as reuniões festivas (tôn sympósion) forem corretamente 

praticadas como no Banquete, no qual o discurso filosófico conduz a discussão entre as 

diversas modalidades discursivas, essas práticas se mostrarão benéficas e desempenharão um 

importante papel no projeto da nova paideía (Leis I 641a-d; 646d-e). Se as práticas forem bem 

regradas tanto incitarão a boa conversa entre amigos como propiciarão a justa educação (II 

652a), caracterizada pelo Ateniense, como a primeira apreensão da virtude pela criança: 

 

Quando o prazer (hedonè), o amor (philía), a dor (lýpe) e o ódio (mîsos) nascem 

com justeza nas almas (orthôs én psykhaîs) antes do despertar da razão, e uma vez a 

razão desperta, os sentimentos se harmonizam com ela no reconhecimento de que 

foram bem treinados pelas práticas adequadas correspondentes, e essa 

harmonização, vista como um todo, constitui a virtude (areté), mas a parte dela que 

é corretamente treinada quanto aos prazeres e os sofrimentos, de modo a odiar o que 

deve ser odiado desde o início até o fim, e amar o que deve ser amado, esta é aquela 

que a razão isolará para denominá-la educação (paideían) (II 653b-c). 

 

Na retomada da prática do sympósion, Platão o concebe como um espaço de 

convivência responsável pela paideía dos jovens por ser capaz de gerar maior afinidade e 

integração, no diálogo entre mestre e discípulos, além de prepará-los para um momento 

posterior e mais prazeroso, do ponto de vista platônico, o do redirecionamento deste éros, 

predominante em meio à philía desenvolvida nesses encontros, para o amor voltado para o 

saber (philosophía). Despertar os sentidos da alma, através da degustação moderada do vinho, 

parece viável para Platão, pelo fato de esta bebida tornar muito mais intensos “os prazeres 

(hedonàs) e as dores (lýpas), os ardores (thymoùs) e os desejos apaixonados (érotas)” (I 



225 

 

645d), além de despertar “a desmedida (hýbris), a ignorância (amathía), a cupidez 

(philokérdeia), a covardia (deilía)” (I 649d) e toda espécie de insensatez, se nos deixarmos 

afetar pelo puro prazer de saboreá-lo sem a justa medida, como o fazem os membros “do 

cortejo de Dioniso” (I 650a). No entanto, também é capaz de propiciar, se tomado 

corretamente, a descoberta da disposição natural da alma (I 650b) para o desejo de sabedoria. 

Na sua defesa do uso do vinho nas reuniões filosóficas, Platão ressalta a sua capacidade em 

ser utilizado como uma espécie de phármakon ou therapeía, com propriedades benéficas para 

a alma e para o corpo, levando a primeira a adquirir o pudor (aidoûs), e o segundo, a saúde 

(hygieías) e o vigor (iskhýos) (II 672d), além de tornar antigos inimigos amigos (II 671a-e), 

fortalecendo a justificativa para a extensão dessa técnica à filosofia.  

Talvez seja esse o fato de o personagem Sócrates mostrar-se tão à vontade para 

retomar a antiga temática acerca das questões relativas ao amor, em meio ao exercício da 

philía, do prazer compartilhado, com os demais oradores do Banquete. Na estrutura de seu 

discurso, encontramos o entrelaçamento entre as esferas da poesia e da filosofia, mas também 

a dos cultos dos mistérios, evocada de um passado distante cujo eco é integrado na 

dramatização do diálogo, pela voz de uma estrangeira, Diotima de Mantineia, dotada, como 

Eros ou talvez o próprio Sócrates, do dom da arte divinatória. Especializada na prática da 

mántis, já inscrita no registro etimológico de seu nome de origem, a sacerdotisa não apenas 

domina os processos envolvendo os rituais de iniciação (teletés), como parece receber, não de 

Zeus, se pensarmos em um possível jogo linguístico envolvendo o nome de Diotima e os 

vocábulos theótimos, “honrada pelos deuses” ou xenótimos, “honrada estrangeira”, mas de 

Sócrates, a honra de ser, no Banquete, a transmissora do lógos dialético sobre Eros. 

No exercício linguístico de sua atribuição, a sacerdotisa de Mantineia, tomada 

inicialmente por um delírio (manía) procedente da sabedoria divina, como é comum ao poeta 

inspirado e ao portador de um dom profético (enthousiastés), consegue afastar o delírio 
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próprio de Eros de um sentido, digamos, “empírico” de percepção. Nesse distanciamento da 

ordem do prazer e do desejo, de sua porção meramente apetitiva ou intuitiva, o desejo será 

redirecionado para a dimensão racional da alma. 

Na ascese dialética do Banquete, o éros poético ou inspirado dá lugar ao éros 

dialético marcado por uma sophía mais lúcida e menos profética, espécie de erosophía, de 

aprendizado pelo amor, cuja autenticidade sustenta-se no discurso do filósofo, por este 

mostrar-se um agente apto a compatibilizar o contraponto entre as ordens do sensível e do 

inteligível, do delírio e da sabedoria, de éros e philía. Na mediação entre a sophía intuitiva 

dos inspirados e a sophía reflexiva dos filósofos, a gradação se dá pela menor ou maior 

intensidade de epithymía presente na prática de ambos, embora somente o filósofo consiga 

atingir um “prazer mais puro, mais verdadeiro e mais real” (DIXSAUT, 1998, p. 134), pois 

distanciado das manifestações mais evidentes de apetites, sejam eles de ordem natural ou 

adquirida. 

A razão para isso advém do fato de o filósofo, no seu desejo de conhecer e aprender 

a verdade, ser o único capaz de “saborear o prazer (hedonèn) que a contemplação do ser 

propicia” (República IX 582c). Em sua extrema potencialidade, o éros dialético revela-se 

como a própria essência do desejo, em busca de “unidade, continuidade e imortalidade” 

(DIXSAUT, p. 135), a ser encontrada, não no princípio apetitivo (tò epithymetikón), mas no 

racional (tò logistikón), o único a possibilitar-nos o conhecimento da verdadeira natureza de 

éros. 

Na exposição dos elogios a Eros, no Banquete, o princípio do desejo, aos poucos 

distancia-se de sua natureza estritamente apetitiva, encontrando na ascese do elogio de 

Sócrates, a sua forma, ao mesmo tempo mais branda e mais intensa de manifestação, pois 

afastada de todo desregramento propiciado na alma por éros, mas ainda arrebatada pelos 

efeitos do delírio erótico. Apresentada sob a aparência de uma metáfora, a do ritual de 
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iniciação peculiar ao culto dos mistérios, a percepção contemplativa de Diotima representa a 

possibilidade de se pensar o amor, o desejo e a beleza, sob a perspectiva de um processo 

integrado, como podemos observar na descrição da sacerdotisa a Sócrates: 

 

Quando então alguém, subindo a partir do que aqui é belo, através do correto amor 

aos jovens, começa a contemplar aquele belo, quase que estaria a atingir o ponto 

final. Eis, com efeito, em que consiste o proceder corretamente nos caminhos do 

amor ou por outro se deixar conduzir: em começar do que aqui é belo, e em vista 

daquele belo, subir sempre, como que servindo-se de degraus, de um só para dois e 

de dois para todos os belos corpos, e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos 

ofícios para as belas ciências até que das ciências acabe naquela ciência, que de nada 

mais é senão daquele próprio belo, e conheça enfim o que em si é belo (211b-d). 

 

A inserção da ascese erótico-dialética, no Banquete, talvez seja a tentativa de Platão 

de superar a carência de um justo discernimento acerca da natureza de éros. Situar éros na 

condição de mediador de todo esse processo fortalece a condição da alma como fonte difusora 

de todo desejo, éros é impulso, porque a alma é puro movimento, e o movimento ascensional 

implica em um deslocamento entre esferas distintas de desejo. A cada passo da ascese, 

Diotima mostra qual o objeto do desejo da alma naquela circunstância: o amor por um corpo, 

o amor por todos os belos corpos, o amor pelos belos ofícios, o amor pelas belas ciências, o 

amor pela ciência do belo, o amor pelo belo em si, que supre o desejo de imortalidade da 

alma. Mas em meio a esse deslocamento qual seria o papel ou o lugar da amizade? 

Observamos que o elemento impulsor é o apetite e o receptor o éros dialético, nesse jogo 

entre apetite e amor, a amizade não poderia ser pensada como o elemento mediador?  Afinal, 

amor (éros), desejo (epithymía) e amizade (philía) parecem ter em comum o impulso que os 

direciona em direção a algo, diferençando-se pelo grau de intensidade do desejo, embora 

resguardem a reciprocidade entre elas, conforme o Ateniense indica para Clínias, no diálogo 

Leis: 

 

Ateniense: É necessário que distinguamos a real natureza da amizade (philías), do 

desejo (epithymías) e do que se costuma chamar de amor (éroton) se quisermos 
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determiná-los corretamente, pois o que causa máxima confusão e obscuridade é o 

fato dessa única palavra abranger essas duas coisas e também uma terceira espécie 

composta das duas primeiras 

Clínias: O que queres dizer? 

Ateniense: Amizade é o nome que damos à afeição daqueles que se assemelham 

reciprocamente pela virtude (aretèn), e de igual para igual, mas também à afeição do 

pobre pelo rico, que é do tipo oposto; quando uma ou outra dessas afeições 

(sentimentos) se torna intensa (sphodrón) em nós a chamamos de amor (érota). 

Clínias: Está exato. 

Ateniense: A amizade que acontece entre os opostos é cruel e selvagem e raramente 

recíproca entre as pessoas, enquanto a baseada na semelhança é suave e recíproca ao 

longo de toda vida (Leis VIII 836e-837b). 

 

Nessa passagem das Leis, Platão reforça a identidade entre éros e epithymía, tal 

como encontramos no elogio de Aristófanes, em Banquete 193a, e também em Fedro 237d. A 

inserção da philía entre as paixões da alma parece marcada pela intenção de mostrar que, 

apesar da diferença de intensidade, todas possuem uma mesma natureza em comum, o amor 

(éros), que impulsiona uma mais brandamente (philía) e a outra mais ardorosamente 

(epithymía).  O problema maior para a relação entre essas três afecções da alma, questão 

retomada em vários momentos da obra de Platão, é justamente a recepção que os intérpretes 

dão a ela. Na continuidade do diálogo entre o Ateniense e Clínias, em Leis 837c, o primeiro 

mostra ao segundo o seu incômodo com o apego excessivo aos prazeres do corpo, o que 

permite aos críticos de Platão decretar que o filósofo elimina o apetite, gerando o mito 

distorcido do “amor platônico”, como aquele no qual predomina a amizade, sem direito à 

aphrodísia.  

Seguindo esse modelo teríamos de um lado a epithymía, o éros que comporta a 

aphrodísia e do outro a philía, o éros que expurga a aphrodísia. Mas esse não parece mais o 

castigo de Zeus para acalmar a impetuosidade dos seres primordiais do que a propalada cisão 

entre os desejos do corpo e da alma? Para os críticos de Platão, no sentido de fortalecerem a 

imagem negativa do filósofo como aquele que expurga os prazeres do corpo, qualquer 

argumento é válido, não importando se antes das Leis, ele escreveu um discurso sobre o amor, 

o Banquete, ou mesmo o Fedro, no qual Sócrates se mostra o mais amoroso dos amantes, por 
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ter a habilidade de circular como nenhum outro entre as esferas do desejo do corpo e da alma, 

mantendo a mesma integridade de caráter quando dirige um galanteio a um jovem ou ao falar 

de forma sedutora para atrair a atenção de seu interlocutor e mantê-lo atento durante o jogo de 

perguntas e respostas. 

Consideramos uma covardia julgar todo o conjunto da obra de Platão, a partir do 

diálogo que estava sendo escrito quando ele morreu, por ser justamente o diálogo no qual ele 

não teve tempo de rever suas posições em outro diálogo, como era próprio dele. Para não falar 

que o recorte realizado omite o contexto do argumento, pois centralizado em meio à tentativa 

de legiferar regras objetivas para a cidade bem governada. Nosso maior incômodo é o modo 

como essa crítica é sustentada, pois se lermos o Platão que se manifesta no discurso de 

Aristófanes, veremos que o exagerado castigo dado por Zeus aos homens, cortando-os pela 

metade para diminuir o seu poder é recompensado com uma dádiva melhor ainda que a de 

Prometeu, o dom da aphrodísia; esse componente reforça a nossa intenção de não aceitar mais 

passivamente as teses recorrentes, nas quais Platão ou expurga a epithymía do éros dialético 

ou transforma o éros dialético em philía. Afinal, epithymía e philía não são da mesma 

natureza que éros? 

Para nós, Platão não renega os apetites, assim como não execra nem a poesia nem a 

retórica, todo o objeto de sua crítica se endereça aos modos como eles são conduzidos, o 

prender-se exclusivamente ao apelo dos sentidos coloca a alma em desarmonia, de maneira 

similar o apegar-se meramente a beleza dos discursos não implica em uma discursividade 

coerente e reflexiva. Não existem fronteiras ou espaços definidos entre o amor, a amizade e o 

desejo. A maior ou menor intensidade do desejo de cada uma dessas afecções, não implica em 

atribuir a predominância do amor em uma e na outra não, pois éros é a própria alma movida 

pelas mais variadas formas de desejo, que apesar da diferença de intensidade não se mostram 

inconciliáveis entre si. Nesse jogo das paixões, o importante para Platão é encontrar o justo 
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equilíbrio para manter a harmonia da alma, e ao fazer isso ele não estabelece a fronteira entre 

um discurso apaixonado como restrito especificamente ao domínio da dimensão apetitiva e 

um discurso calmo, dianoético, com finalidade técnica como restrito à dimensão intelectiva, 

como se “a intensidade de éros constituísse para este discurso uma ameaça, uma desmedida a 

limitar, um excesso a regular” (DIXSAUT, 1998, p. 145), pelo contrário, o impulso de éros é 

quem determina o movimento da alma e a sua integração, não a separação das distintas ordens 

de desejo pela afinidade existente entre elas. 

Mas haveria de fato essa espécie de cisão na escala das paixões? Platão seria de fato 

o racionalista empolado expurgando todo e qualquer indício de páthos não apenas da 

filosofia, mas do próprio mundo grego? O imaginar essa hipótese seria risível, se não fosse 

cruel, ou mesmo indigna, pois ao separar a filosofia platônica de qualquer rastro de 

eroticidade, e quando utilizamos essa expressão estamos pensando no amor, em todas as suas 

formas, do libidinoso ao passional, do romântico ao intelectualizado, anula-se a própria razão 

de ser do desejo direcionado para o saber, cuja maior condição, utilizando-se do vocabulário 

da erótica platônica, é desejar, aspirar, ansiar, buscar, procurar os sinais deste lógos 

inflamante e inflamado, que insiste em fixar-se na alma, queimando e latejando gota a gota, 

como “Eros, que põe quebrantos (lysiméles) nos corpos” (Safo, Fr. 44a LP) e esse mesmo 

éros com graus diferentes de intensidade percorre cada passo da ascese dialética.  

Apesar de nossa hipótese parecer um tanto precipitada, ou mesmo ousada, não a 

consideramos de todo impossível, principalmente se a pensarmos dentro do contexto dos 

diferenciadas tentativas de mostrar e demonstrar a natureza de éros, em meio à multiplicidade 

de discursos amorosos, expostos ao longo do Banquete. Sustentaremos nosso argumento, a 

partir de três elementos, ao mesmo tempo, distintos e convergentes entre si: o primeiro deles 

aponta para tipos diferenciados de representação da narratividade, nos quais os elogios de 

Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes e Agaton parecem inscritos na esfera de um elogio 
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contendo um discurso sobre os atributos e as virtudes de éros; enquanto o de 

Sócrates/Diotima parece inscrever-se no contexto de um discurso comportando o mito sobre a 

ascendência e a verdadeira natureza de éros, firmada na mediação de pais com 

potencialidades tão contraditórias entre si, representando a abundância e a carência de 

recursos, sabedoria e discernimento. 

O segundo destes pressupostos sustenta-se em maneiras distintas de se mostrar a 

discursividade, na qual o mostrar e o demonstrar se entrelaçam na sequência de elogios do 

diálogo. A diferença entre eles é que os discursos anteriores ao de Sócrates não denotam a 

necessidade de sustentarem teoricamente os modos de ser e de representar os elementos 

constitutivos de éros; enquanto o discurso de Sócrates exige de seu narrador o justo 

discernimento e a justa medida, para expor e explicar, meticulosamente, a sua assertiva, como 

faz brilhantemente Diotima, ao descrever, com rigor e precisão cada um dos passos da ascese 

erótica, na qual o iniciado nos mistérios de éros, a cada novo avanço desta árdua escalada, 

abandona a etapa anterior, para somente ao final,  

 

contemplar o próprio belo (autò tò kalòn ideîn), nítido (eilikrinés), puro (katharón), 

simples (ámeikton), e não repleto de carnes humanas, de cores e outras muitas 

ninharias mortais, mas o próprio divino belo (autò tò theîon kalòn) (211e). 

 

O terceiro desses aspectos ressalta a diferença entre a diversidade de linguagens 

presentes nos vários elogios, nos quais o lógos circunscreve-se, em escalas distintas, ao 

âmbito da poesia, nos seus mais diversos gêneros, da retórica e também da medicina, 

efetuando, no elogio de Sócrates/Diotima a mescla entre a linguagem mitopoética, a dos 

mistérios e a reflexiva, coerente e lógica da filosofia. Na mescla entre essa diversidade de 

discursos, o éros dialético surge no cenário do debate, marcado por um forte impulso erótico, 

tornando-se “o próprio movimento do desejo, o movimento que anima” (1998, p. 154), mas 

longe de ele direcionar o seu desejo para aquilo que pode aniquilá-lo ou fazê-lo se dissipar, o 
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parto no corpo, ele se volta para o desejo que pode nutri-lo, perpetuá-lo, impedi-lo de morrer, 

o parto na alma. No impulso voltado para os corpos belos acreditamos que a alma se “desvie” 

e não elimine como defende Dixsaut, o impulso direcionado para a apreciação de um corpo 

belo. Se a alma comporta três dimensões desejantes, como ela pode simplesmente eliminar 

algo que lhe é aparentado? Se ao invés de eliminar a dimensão apetitiva, a alma apenas se 

desviasse dela, não seria porque o desejo dessa natureza é tirano? Mas o afastar-se da tirania 

das paixões não implicaria em recair em uma tirania da razão? 

A nosso ver, na ascese dialética do Banquete, Platão não estaria negando a alma o 

direito às paixões, primeiro em razão de a alma ser a sede das paixões e segundo a imagem da 

alma é éros esse ser dividido entre formas distintas de desejos, ora se deixando levar pelo 

impulso das paixões, ora percebendo que o arrebatamento a impede de seguir a rota 

ascensional. Mantendo-se aprisionada a tirania das paixões, a alma não consegue o acesso ao 

impulso capaz de discernir, de argumentar, de definir valores, nossa proposição de que não há 

eliminação do apetite (epithymía) ou isolamento do ímpeto (thymetikón), em alguns aspectos 

se baseia no pressuposto de que se o impulso é racional ele está direcionado para o éros 

dialético, para a lembrança de algo já visto anteriormente, e que ele não pode encontrar de 

maneira satisfatória no desejo natural, o amor ao belo corpo jamais vai lhe dar a mesma 

satisfação ou clareza necessária para separar o que na esfera das ações é considerado bom ou 

mau, belo ou feio, porque o desejo instintivo jamais contemplou a beleza verdadeira, ele não 

tem parâmetros confiáveis para avaliar, se o belo corpo possui também uma bela ama, afinal 

não será esse o objeto de investigação de Sócrates, após recompor-se da manifestação de seu 

desejo lancinante pelo jovem Cármides? 

Nesse sentido, a ascese erótica não poderia ser pensada como um processo de 

depuração e não de eliminação, no qual a alma do iniciado nos mistérios do amor começa a 

separar o que antes estava integrado, os erros, os enganos, as ilusões, os falsos discursos, as 
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imagens que não suscitam na alma o seu diálogo com ela mesma? Mas não é isso que Platão 

faz ao longo do Banquete, reunir os discursos da tradição sobre éros para depois separar os 

elementos contidos neles que possam ajudá-lo a compor a imagem do éros dialético? Não 

seria a falta de objetividade dos elogios anteriores ao seu que Sócrates recrimina pelo fato de 

eles mostrarem-se incapazes de determinar a verdadeira natureza de éros, o que levaria 

Nietzsche dentre tantos outros a acusá-lo de encarcerar o desejo natural e impetuoso na 

masmorra da razão?  

Dixsaut ressalta um aspecto muito interessante acerca da suprema astúcia de éros, 

responsável por ele encontrar-se situado na posição de tirano. Segundo a autora, a natureza 

dual de éros nos impõe uma terrível imagem da vida e da crença de que não existe só uma 

maneira de afirmar a vida, de lhe dizer sim, mas o de que também tendemos para um fim: 

 

Mas este aquiescimento sem limite, este sim sem condição que faz da vida, da 

sensação de encontrar na vida o único fim e o único bem, a metamorfose ao seu 

contrário: o sofrimento e a morte. Para quem quer viver e somente isto, a vida se 

torna sonho e retorno ao pesadelo (1998, p. 144). 

 

Eros na sua carência e abundância de recursos instiga o desejo de viver de modo 

desregrado, no qual já não se distingue o verdadeiro sentido da vida, por ela encontrar-se 

subjugada aos prazeres do éros tirano. Para se descobrir um novo prazer de viver é preciso 

diminuir a intensidade do apetite deixando preponderar na alma um desejo que lhe permita 

encontrar equilíbrio e paz. Para Dixsaut, o éros tirano pode ser considerado como o éros 

pervertido, pois em função de sua natureza mediadora éros encontra-se entre o bem e o mau, 

o que não significa admitir a existência separada de um bom e de um mau éros como 

Erixímaco, mas pensar que “éros em si mesmo não é nem princípio de verdade nem de erro” 

(1998, p, 144). No entanto, o erro e a negligência seriam a fonte da perversão de éros, daí a 

necessidade de se evitar “essa espécie de amor sinistro (skaión érota)” (Fedro 266a) e 

enaltecer o outro, uma espécie de amor divino (theîon érota) “gerador dos maiores bens para 
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todos nós” (id., 266b). O problema maior é como encontrar essa espécie de éros casto, se os 

corpos são providos de alma e “éros, o amor, é o termo ambíguo que designa tanto o apetite 

sexual como a terna amizade” (DIXSAUT, 1998, p. 146). 

No Banquete, encontraremos a mesma afinidade entre éros, epithymía e philía, nos 

vocábulos éros, kalós e sophía, consolidando a identificação do philósophos como philókalos; 

mas essa associação dissipa-se ou delimita-se, na distinção entre o objeto e a intensidade do 

éros de cada um desses erastai, pois apenas o amante da sabedoria possui a potencialidade de 

tomar a filosofia como o desejo incondicional de um saber de caráter puramente teórico, 

identificado à virtude e direcionado para algo fora de si. O estreitamento da relação éros e 

philósophos, pontuada por Diotima, e reforçada por Alcibíades, resulta do desejo (éros) de 

imortalidade pela beleza, perpetuado no discurso inerente ao próprio filósofo.  

Mas como Platão estabelece a reciprocidade, sustentada na alteridade, entre éros e 

philía, se na Grécia clássica parece existir um consenso opondo esses dois domínios, sendo 

ambos marcados por papéis determinantes? Se amor erótico e amizade não são considerados 

elementos compatíveis, como justificar que todo desejo, independente de sua essência, 

representa o impulso em direção a algo diferenciado de sua própria natureza, “o amor de algo 

(tinos ho éros)” (199d)? O fato de essa equivalência admitir graus distintos de intensidade, 

não é conveniente para a elaboração platônica acerca das formas? A nosso ver, a novidade 

introduzida por Platão, destoa da tradição, por conseguir conciliar, na relação éros-philía, o 

deslocamento da alma de sua natureza instintiva e selvagem (epithymía) passando por uma 

ordem de prazer mais refinado e temperante (philía) direcionando-se através de degraus, 

como prevê a ascese inspirada de Diotima, até o éros dialético, por ser o único dentro dessa 

cadeia de afecções a permitir a contemplação da verdadeira beleza. 

Passemos de uma relação marcada pela simetria, a philía, para a assimétrica entre o 

erastés e o erómenos, que predomina na teatralização dos primeiros elogios, mostrando-se um 
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tanto velada, contudo latente, no de Sócrates, pois a ele não interessa mais o plano da relação 

amorosa entre indivíduos, mas o próprio movimento dialético que representa a sucessiva 

ressignificação de seus objetos, cada vez mais inteligíveis, até chegar ao belo em si. No 

sympósion na casa de Agaton, Sócrates, no livre exercício desta philía revaloriza as regras 

predominantes nas relações eróticas, demonstrando convenientemente esse processo, em cada 

um dos níveis da ascese, na qual o iniciado se desloca do amor a um corpo belo até chegar à 

ciência do amor pelo belo, pois somente nessa instância, o amante do belo espetáculo das 

formas produzirá “não sombras de virtude (eídola aretês), porque não é em sombra que estará 

tocando, mas reais virtudes (aretèn alethê), porque é no real (alethoûs) que estará tocando” 

(212a). 

Atingir a verdadeira virtude não significa a superação do desejo, pois no contexto 

platônico, a philosophía nasce e sustenta-se em um desejo delirante, extasiático, impulsivo, a 

ponto de fundir-se no próprio desejo, permitindo-nos antever, na potência desse desejo de 

completude do ser pela beleza e pelo bem, a escalada de um éros de natureza estritamente 

sensitiva, para um éros de natureza mais branda até atingir um éros de natureza filosófica. O 

processo de ascese envolve modos diferenciados de pensamento, que se pensados à luz do 

processo mimético, na base encontramos o pensamento por imagens (espaço do éros 

sensitivo) ou “a partir da imagem” como defende Marques (2009, p. 137), no meio a razão 

discursiva (espaço no qual lógos e éros se encontram) e no grau mais alto o pensamento 

conceitual (espaço do éros intelectivo) que permite o acesso para a contemplação da beleza 

pensada como princípio da verdade. Para Gazolla (2009, p. 53), “a Beleza é uma natureza 

formal da qual participam as coisas belas que tocam o sensório visual; a Beleza vincula a ela 

outras formas: a justiça, a boa medida (eumetros) e outras derivadas”. Na ascese do Banquete, 

éros é o elemento mediador, contudo a beleza é o fator responsável por reunir os elementos 

em comum, a cada passo da ascese, talvez essa seja a razão de Diotima revelar pouco a pouco 
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a beleza de cada um dos componentes que levarão à beleza em si, ao amante mais apaixonado 

pela beleza, Sócrates, de modo a mostrar-lhe que esse percurso necessita do impulso emanado 

de éros para ser realizado, mas éros sem lógos não realiza esse processo, por ser o lógos quem 

irá dirigi-lo até a percepção da verdadeira beleza.  

 

5.4. EROS E EPITHYMIA 

 

A noção do éros pervertido apontado por Dixsaut, possivelmente veio de Pródico, 

Dover infere que o sofista definiu éros como “desejo redobrado”, utilizando para desejo a 

palavra epithymía com a intenção de fortalecer o sentido de que “éros redobrado é 

insanidade” (2007, p. 68). Xenofonte, em Ditos e feitos memoráveis de Sócrates III 9 7 

reforça o sentido de epithymía como demência através de um exemplo: “Se só comete faltas 

ligeiras, não o trata de louco a multidão. E como não se dá o nome de amor senão a intensa 

afeição, assim não se chama loucura senão a demência”. Dover ressalta ainda que em duas 

passagens do Banquete, Xenofonte utiliza a expressão epithymía sempre com referências 

homossexuais, e que nesse contexto éros e epithymía seriam sinônimos, uma para falar de 

Cármides, “que teve muitos que o amaram e que ele próprio suspirou por alguns” (8 2) e a 

outra para falar do amor de Cálias por Autólico, na qual Sócrates elogia a maneira de ser de 

Cálias, admirando-o ainda mais por perceber que ele está apaixonado “não por um sujeito 

efeminado pela preguiça, nem amaneirado por uma vida mimada, mas alguém que mostrou a 

todos a sua força e resistência, a sua bravura e a sua contenção” (8 8). No contexto platônico, 

éros e epithymía guardam um sentido distinto do uso grego em geral, no entanto no Fedro, 

Sócrates “trata éros como o desejo que induz a hýbris, e está em conflito com a razão (237c-d 

e 238b-c) ” (DOVER, 2007, p. 68). 
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Dixsaut enfatiza que a epithymía faz parte de um gênero de relação bastante 

complexo, pois não é nem a simples relação da alma com o corpo, nem a simples relação da 

alma com a exterioridade. A complexidade aparece em graus distintos, primeiro quanto às 

direções opostas de movimento, um voltado para fora de si e o outro voltado para dentro de si, 

e segundo quanto aos seus fins, desejando o objeto ela pretende se assimilar a ele, o que 

significa dizer que deseja seu aniquilamento. Nesse sentido, a epithymía gera uma dupla 

ficção sobre sua origem: 

 

O discurso sobre o apetite é marcado pelo zumbido das exigências corporais e dos 

objetos irresistíveis: maneiras da alma de afirmar sua dependência, e de acentuar 

segundo o caso sua submissão voltada para o corpo (trata-se dos “desejos 

necessários”) ou sua paixão voltada para o objeto (trata-se dos “desejos 

desnecessários”) (1998, p. 131). 

 

Na sua análise, Dixsaut adia demais a determinação da epithymía como um impulso, 

e mais ainda a associação entre éros e epithymía, que são aspectos constantemente 

trabalhados por Platão. Nesse sentido Frère é mais objetivo, ele logo propõe o neologismo 

epithymía-éros, o “querer ardentemente”, o “desejar ardentemente” as belas coisas (1981, p. 

185) para identificar a relação de afinidade entre essas duas afecções estabelecida pelo próprio 

Platão. Se por um lado Dixsaut elabora lentamente a diferença específica da epithymía, que a 

levaria a se mover entre a radical estranheza do corpo e a radical exterioridade do objeto, 

mediada pelo próprio apetite, pois esse confronto apontado pela autora nada mais é que a 

manifestação do desejo ardente entre duas instâncias, a do corpo e a da alma, embora ela não 

aprecie muito essa espécie de reducionismo. Frère por outro lado, firma a identidade entre 

éros e epithymía mostrando que, assim como éros não é o amor voltado exclusivamente para 

as coisas belas, do mesmo modo a epithymía, o desejo ardente, “não é somente aspiração para 

a eternidade das essências, ele é ainda ação para realizar temporalmente obras belas e 
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duráveis” (1981, p. 188), justamente a hipótese com a qual viemos trabalhando ao longo de 

toda nossa investigação. 

O que Dixsaut demora a aceitar, embora fale constantemente no impulso de éros, que 

representa o próprio movimento da alma, é que se a epithymía, é um princípio da alma, isso 

implica necessariamente que a alma deseja e possui movimento, e esse movimento é quem a 

fará ultrapassar a falta e satisfazer o desejo, mas a satisfação do desejo não significa a ação 

isolada de suprir a carência do corpo. A alma deseja ardentemente a beleza e suprir essa falta 

não resulta na possibilidade de executar a separação entre os apetites do corpo e os da alma, 

como se isso representasse o infame isolamento do corpo. A linguagem dos mistérios presente 

no pronunciamento de Diotima é uma metáfora para representar o processo de purificação da 

alma de todos os excessos trazidos pelos apetites que estão mais voltados para a obtenção dos 

prazeres corporais, no sentido de refinar o desejo do apetite voltado para a contemplação do 

invisível. Marques acentua um aspecto da relação visível-invísivel voltado para a República, 

que consideramos pertinente se também aplicado ao Banquete: 

 

É “olhando para” e vendo o bom em si que aparece no discurso verdadeiro que o 

cidadão passa a agir bem (com justiça). Se há postulação de invisibilidade, é para 

conferir inteligibilidade à produção de algo que se manifesta no plano visível, ou 

seja, para que algo apareça entre os homens videntes e para que eles se mostrem 

bons e justos em ação (2009, p. 154). 

 

Para quem fala Diotima de Mantineia? Para os gregos em geral, por eles saberem 

intuitivamente que toda geração se dá no corpo, mas a ela interessa lhes mostrar, por meio de 

uma metáfora ou talvez de uma mensagem oracular, o que eles não conseguem ver: 

 

Com efeito, todos os homens concebem não só no corpo, como também na alma, e 

quando chegam acerta idade, é dar à luz que deseja a nossa natureza. Mas ocorre 

isso no que é inadequado é impossível. E o feio é inadequado a tudo o que é divino, 

enquanto o belo é adequado. Moira então e Ilitia do nascimento é a Beleza. Por isso, 

quando do belo se aproxima o que está em concepção, acalma-se, e de júbilo 

transborda, e dá à luz e gera; quando, porém, é do feio que se aproxima, sombrio e 

aflito contrai-se, afasta-se, recolhe-se e não gera, é do feio que se aproxima, sombrio 
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e afito contrai-se, afasta-se, recolhe-se e não gera, mas, retendo o que concebeu, 

penosamente o carrega. Daí é que ao que está prenhe e já intumescido é grande o 

alvoroço que lhe vem à vista do belo, que de uma grande dor liberta o que está 

prenhe (206c-e). 

 

A imagem do parto usada pela sacerdotisa tem a função de instigar o olhar para a 

percepção de que atingir a beleza não é possível por meio da geração e parturição no corpo, 

pois se há apetite na alma, esse desejo precisa ser lapidado de tudo quanto é feio, pois éros é 

um parto em beleza no corpo e na alma, e esse é o domínio no qual o apetite se instaura, no 

discurso dialético de Sócrates, portanto, para os homens atingirem a visão da beleza invisível, 

eles necessitam agir belamente, caso contrário eles serão escravizados pelos apetites voltados 

apenas para o prazer sensual, como Alcibíades cuja exaltação a Sócrates parece ser tomada 

como exemplo para mostrar o desequilíbrio da alma apegada excessivamente aos prazeres 

corporais, e dos riscos que a alma corre de realizar um processo descendente, quando 

embriagada exclusivamente pelos prazeres instintivos, pois o objeto de desejo de éros 

dialético “é o belo, sempre belo, sempre digno de elogio” (DIXSAUT, 1998, p. 134). A 

valorização do objeto parece não ser essencial para epithymía, defende Dixsaut, no entanto ela 

é fundamental para éros: “Eros reduzido a nudez do apetite sexual, da ta Aphrodisia, da ta 

erótika, não é éros” (id.), ou é epithymía ou é aphrodísia. 

 

Se o movimento do apetite consiste em sair de si para melhor retornar a si, o 

movimento de éros é puro movimento de ultrapassamento e de saída, todo retorno a 

si mesmo implica a morte de éros, se o delírio e o élan persistem é que se trata de 

éros, de desejo, de amor e não de apetite (id.). 

 

Para Diotima, éros é desejo de continuidade e de imortalidade no bem e no belo 

(207a), nesse sentido Dixsaut parece ter razão ao atribuir que na relação éros-epithymía, a 

duração faz a diferença, pois enquanto o ciclo do apetite é o mesmo da vida e da satisfação, 

tornando-se repetitivo e descontínuo; por outro lado, éros é princípio de unidade, o seu 

impulso unifica e atravessa o tempo, permitindo que a continuidade seja pensada de certa 
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maneira como a própria concretização de seu desejo de eternidade. Compreendemos as 

diferenças técnicas estabelecidas por Dixsaut entre essas duas dimensões desejantes, no 

entanto não conseguimos compreender ou mesmo aceitar como é que ela atribui ser tanto o 

amor como o apetite, potências unificadoras da alma, negando a éros o ser concebido como 

epithymía, ou talvez o direito a epithymía? Mas e depois, porque ela passa a condicionar éros 

a um apetite pelo seu poder de continuar até o fim o seu movimento? Ora, a duração não é 

justamente a marca da diferença entre eles? O grande problema na interpretação de Dixsaut é 

que ela retoma as passagens nas quais Platão recrimina o apego exagerados aos sentidos para 

falar da cisão corpo-alma usando a estratégia de que ali é o outro personagem quem a executa, 

não Sócrates, como no primeiro discurso de Lísias, no Fedro, o que parece estranho para um 

diálogo no qual se afirma que amor é apetite. 

No sentido de pensar melhor a relação éros-epithymía retomemos mais uma vez o 

elogio de Sócrates a éros, no Banquete (198a-212c), para observar a tessitura da dialética de 

epithymía, philía e éros, elementos à primeira vista antitéticos entre si, mas marcados por uma 

profunda afinidade, na medida em que percebemos em comum neles, uma afecção (páthos) 

direcionada para algo a ser buscado fora, e a ser encontrado em alguma alteridade apresentada 

sob a máscara do amante (erastés), ou do amado (erómenos), ou ainda do amigo (phílos), mas 

também na imagem do filósofo (philósophos), cujo prazer é voltado para o aperfeiçoamento 

de sua própria alma. A questão para nós reside no modo como podemos associar esses 

elementos, e, ainda, se cada um deles volta-se para um tipo específico de prazer. 

Nessa escala ordenada de prazeres traçadas por nós, similar à estrutura triádica da 

alma, na República, qual seria o papel da epithymía, para a construção de um prazer cujo 

direcionamento encaminha-se de uma esfera sensualista para a de uma ordem intelectiva, mas 

que ainda resguarda traços dessa eroticidade? Ou estariam certos os defensores da tese de que 

no éros platônico não haveria o menor rastro de eroticidade? Se nos ativermos ao pensamento 
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do próprio filósofo, veremos como Platão tece toda uma cadeia de relações, no sentido de 

encontrar o meio mais conveniente de abordar esse impasse, cuja maneira mais correta de 

nomear, talvez seja “tensão” entre os prazeres do corpo e os da alma. Se por um lado o 

Banquete é o diálogo base, no qual sustentaremos nossa argumentação, por outro lado 

buscaremos apoio para nossa investigação em outro contexto, o da República, para pensarmos 

com mais precisão a estrutura tripartite do desejo, no sentido de estabelecermos, por analogia, 

uma escala das paixões no Banquete. 

Na verdade, pretendemos pensar o éros filosófico, no Banquete, sob o registro de 

uma ascese dialética das paixões, no qual teríamos, a exemplo da República, um éros ligado 

ao prazer tirânico dos desejos, outro à porção intermediária, a do prazer recíproco e 

aparentado ao princípio racional da alma, presente na expressão da atividade do filósofo, 

portanto, sede dos prazeres nobres, como o thymós, até atingir o cume dessa ascese, restrita à 

atividade racionalizada de éros, sem isolá-lo, pois embora o amor não seja uma forma como é 

o belo, ou o bem, não poderíamos de alguma maneira pensar sua presença no corpo e na alma, 

pela noção de participação do outro (héteron) no mesmo (tautón)? Nossa tentativa de 

reordenamento das paixões no Banquete, que viemos montando ao longo de toda nossa 

investigação, seguindo os moldes da República comportaria a epithymía, a philía e o éros 

dialético. 

Nessa cadeia de afetos traçada por nós pensamos o outro identificando-o ao objeto do 

desejo apetitivo, e o mesmo associando-o ao objeto do desejo de conhecer a dimensão 

racional da alma, quando esta busca a forma do belo e do bem, elemento próprio da philía e 

de éros, se lembrarmos o modo como Sócrates delimita no Lísis, o objeto da amizade, na sua 

conversa com o jovem do mesmo nome: “Resulta que se tu te tornas sábio (sophòs), minha 

criança, todos serão teus amigos (phíloi) e todos te serão aparentados (oikeîoi), pois tu serias 

útil (khrésimos) e bom (agathòs)” (210d). Nesse sentido, a relação de amizade seria 
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fundamentada em uma sophía, trazendo associada à noção de Bem, como algo a ser buscado e 

desejado, no que é bom ou útil o que determinaria o amigo (phílos), como o amante do bem e 

do saber. 

Seguindo os rastros dessa investigação no Banquete, deparamo-nos com uma 

estrutura dramática, ao mesmo tempo similar e inversa, na qual Diotima parece ser colocada 

em cena, no intuito de retomar a arquitetônica das paixões do Lísis, ensinando a seu jovem 

aprendiz, “o Amor é amor relativo ao belo (Éros d’estìn éros perì tò kalón)” (204b), mas éros 

não apenas ama o belo, ele deseja da forma mais avassaladora e insidiosa possível o que é 

bom e o ser feliz. Utilizando-se de uma imagem poética para reforçar a potencialidade da 

natureza desse ser ambíguo pela própria condição de sua origem, a mestra de Sócrates 

ameniza o efeito de suas palavras, traçando as diversas tipologias de amor, a partir do grau de 

anseio amoroso (ephíesthai), ou prática de vida de cada um, na qual uns voltam-se para o 

amor pela riqueza (krematismòn), outros pelo amor à ginástica (philogymnastían), ou ainda à 

sabedoria (philosophían) (205d). 

Para nós, esse momento do diálogo, situado imediatamente após o relato do mito de 

Eros, no qual a sacerdotisa identifica sua natureza dual a um daímon, reafirmando a noção de 

metaxý, já firmada anteriormente no élenkhos de Agaton por Sócrates, funciona como uma 

espécie de preparação dos passos a serem seguidos por um iniciado nas coisas relativas ao 

amor, ou na filosofia, na sua ascese erótico-dialética (211b-d). Santoro apresenta uma 

proposta bem interessante para pensarmos o processo ascensional apontando que cada degrau 

do ritual de iniciação de Sócrates nos mistérios do amor pode ser associado a sete passos, 

como nos rituais pitagóricos, a ideia nos atrai, pois no Banquete encontramos alguns dos 

elementos próprios para a realização de uma preparação iniciática, a presença do vinho e da 

sacerdotisa que realizará os ritos de purificação da alma, o cortejo que acompanhava todo o 

processo narrado por Sócrates seriam os convidados do banquete na casa de Agaton: 
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São sete etapas, sete graus de iniciação amorosa, em número que exprime o valor 

pitagórico da harmonia. Amor de um corpo, e depois de todos os corpos, segue-os o 

amor das almas, e dos belos ofícios, das leis, das ciências, até chegar na mais alta 

ciência amorosa, aquela que contempla o belo em si mesmo por si mesmo 

(SANTORO, 2007, p. 110) 

 

Acker observa outro aspecto relevante da presença de Diotima no elogio de Sócrates, 

no qual nos será apresentada a teoria platônica do amor. Sustentando que Diotima possa 

realmente ter existido, pelo fato de ela encontrar no seu discurso vestígios do ritual das 

Mênades, o que a tornaria uma sacerdotisa de Dioniso. Para a autora, o éros dialético é 

sustentado em uma concepção feminina do amor, possivelmente elaborado nos círculos 

religiosos frequentados pela sacerdotisa de Mantineia, pois Diotima “conhece os mistérios, 

tanto os do amor, quanto os mistérios derradeiros e a revelação, aos quais somente uma 

iniciação pode conduzir” (2009, p. 38). A partir daí ela mostrará como determinados aspectos 

da iniciação de Sócrates por Diotima correspondem aos rituais dos mistérios dionisíacos, 

perguntando-se se Diotima não seria uma sacerdotisa de Dioniso. A proposta é interessante, 

no entanto Acker parece ter esquecido que a linguagem da concepção e do parto podem até 

aparecer no Hino a Sêmele, mas Sócrates não só incorporou-a a seu vocabulário como 

designou ao jogo de perguntas e respostas praticado por ele de maiêutica (maieutiké), pelo 

fato de sua mãe ser uma parteira. Por outro lado, o fato de Alcibíades associá-lo aos sátiros e 

silenos não seria simplesmente em razão de ele ser feio, e mesmo assim se encantava e se 

deixava encantar pelos belos jovens? Sem julgamento moral, não consideramos que Sócrates 

“teria dançado e tocado flauta, entrando no transe filosófico como um autêntico Bacante” (id., 

p. 39). 

Acker parece não ter compreendido que a linguagem dos mistérios marca a 

importância do processo de conversão da alma para a prática do filósofo, quando na passagem 

218b, Alcibíades estabelece a relação entre o delírio filosófico e os transportes báquicos 



244 

 

pedindo a todos para o ouvirem atentamente, utiliza-se de uma fórmula que os órficos 

aplicavam para assegurar que os iniciados não revelassem aos não iniciados os segredos dos 

mistérios. Diz Alcibíades, “os domésticos, e se mais alguém há profano (bébelós) e inculto 

(ágroikos), que apliquem aos seus ouvidos portas bem espessas” (218b).139 O tom cerimonial 

presente na sua fala é o mesmo de Diotima intimando o jovem Sócrates a seguir os passos que 

o conduzirá a revelação do espetáculo da verdadeira beleza:  

 

Tente agora, disse-me ela, prestar-me a máxima atenção possível. Aquele, pois, que 

até esse ponto tiver sido orientado para as coisas do amor (pròs tà erotikà 

paidagogethêi), contemplando (theómenos) seguida e corretamente o que é belo 

(orthôs tà kalà), já chegando ao ápice dos graus do amor, súbito perceberá algo de 

maravilhosamente belo em sua natureza, aquilo mesmo, ó Sócrates, a que tendiam 

todas as penas anteriores, primeiramente sempre sendo, sem nascer nem perecer, 

sem crescer nem descrescer, e depois, não de um jeito belo, e de outro feio, nem ora 

sim, nem ora não; nem quanto a isso belo e quanto àquilo feio, nem aqui belo, ali 

feio, como se a uns fosse belo e a outros feio; nem por outro lado aparecer-lhe-á o 

belo, como um rosto ou mãos, nem como nada que o corpo tem consigo, nem como 

algum discurso ou alguma ciência, nem certamente como a existir em algo mais, 

como, por exemplo, em animal da terra ou do céu, ou em qualquer outra coisa; ao 

contrário, aparecer-lhe-á ele mesmo, por si mesmo, consigo mesmo, sendo sempre 

uniforme, enquanto tudo mais que é belo participa (metékhonta), de um modo tal, 

que, em nada ele fica maior ou menor, nem nada sofre (210e-211b). 

 

Diotima cria um suspense na cena de modo a preparar o espírito de Sócrates para a 

recepção da beleza na forma. Preferimos destacar toda a passagem, no sentido de apontar 

como a iniciação pela filosofia demanda um rigor e precisão que os profanos e incultos, como 

acentua Alcibíades, jamais conseguirão atingir. No seu processo pedagógico, a sacerdotisa de 

Mantineia desvela para seu jovem discípulo o quanto ele deve estar atento para inicialmente 

separar as impressões sensíveis, a beleza em si não é o belo rosto ou as belas mãos, nem os 

belos discursos ou as belas ciências. Por outro lado, mostra-se necessário descartar todo e 

qualquer relativismo, uma coisa não pode ser bela e feia ao mesmo tempo, nem bela para um 

e feia para outro, nem mais bela ou menos bela, se se pretende encontrar a beleza mais plena. 

                                                                 
139 Cavalcante de Souza, na nota 177 de sua tradução do Banquete aponta que a frase de Alcibíades é uma alusão 

a uma foórmula de inicação órfica: “Falarei àqueles a quem é permitido; aplicai portas (aos ouvidos), ó 

profanos”. 
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A verdadeira beleza tampouco pode ser associada àquilo que parece ser belo sem o ser de 

fato, pois a beleza em si mesma não é a imagem do belo sensível, ela é a ideia, o elemento 

ordenador e único, a partir do qual podemos pensar a imagem do belo que é da ordem do 

contingente e não do universal. Tudo o quanto é belo, na esfera do sensível, só é belo porque 

participa da forma da beleza que é para sempre a mesma, que se mantém inalterada, por ter 

atingido o grau mais alto de pureza.  

Se pensarmos no Fédon, Sócrates reafirma esses aspectos ao sustentar que o Belo em 

si (autò tò kalón) e a realidade de tudo quanto existe em si mesmo, “se mantém constante e 

igual a si mesma” (78d), porque as coisas que mantêm a sua identidade própria, “na absoluta 

simplicidade e identidade de seu ser, se mantém constante e igual a si mesma” (id.). As coisas 

iguais em si além de não comportarem qualquer variação, só podem ser apreendidas pelas 

“faculdades da inteligência, pois que se trata de realidades invisíveis, que a nossa vista não 

capta” (79a); enquanto as faculdades sensíveis não mantêm a identidade, devido à enorme 

quantidade de coisas visíveis as quais consideram belas (os homens, os cavalos, as vestes). A 

retomada do Fédon nos permite traçar um paralelo entre a dimensão apetitiva e a racional, os 

prazeres do corpo e os da alma delimitando o que é próprio a um e ao outro. No que diz 

respeito aos prazeres corporais, Sócrates delimita a Fédon: 

 

Sempre que a alma faz uso do corpo (sómati) para se lançar em qualquer indagação, 

utilizando a vista, o ouvido ou qualquer outro meio sensorial (aisthéseos) (e utilizar 

os sentidos, que significa senão utilizar o corpo?), eis que este a arrasta para as 

realidades em contínuo devir; e quanto a ela, por aí erra, mergulhando como ébria na 

perturbação e na vertigem, pois tal é a natureza das coisas e que se apega (79c). 

 

Essa passagem do Fédon nos permite delimitar, no Banquete, a natureza do apetite 

(epithymía) de Alcibíades. Na sua abrupta entrada em cena, no relato de suas investidas 

fracassadas a Sócrates, Alcibíades parece mostrar que a ele não interessa a beleza de seus 

discursos, apesar de elogiar o poder encantatório de suas palavras no seu divertido drama de 
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sátiros e silenos. No seu elogio apaixonado, ele não denota a maior pretensão de contemplar a 

visão da beleza única e estável, pois seu foco de atenção está inteiramente voltado para 

Sócrates. O objeto do apetite de Alcibíades, contudo, não é o mesmo objeto do apetite de 

Sócrates, pelo fato de encontrar-se direcionado para o corpo, para a tentativa de conquistar o 

objeto de seu amor e ter um intercurso amoroso com ele. Observemos, pois, como Sócrates 

define os prazeres da alma, no Fédon: 

 

Ao invés, quando indaga por si e em si (autè kath’ autèn), refugiando-se além, no 

que é puro e sempre existe, imortal e idêntico a si mesmo, fica, em razão do seu 

parentesco, para sempre ligada a ele, precisamente quando passa a existir em si e por 

si, e tal lhe é permitido; e é então que cessam os seus erros e, fixando-se nessa 

realidade de além salvaguardada a sua identidade, porque tal é também a natureza 

das coisas a que se apega. Ora, a esse estado de alma (páthema) não damos nós o 

nome de “razão” (phrónesis)? (79d). 

 

O apetite de Sócrates comporta duas dimensões, a do corpo e a da alma, no entanto 

Sócrates consegue mediar a impulsividade dos apetites do corpo, quando eles se manifestam 

diante de um belo jovem como Fédon, direcionando o seu apetite para os prazeres da alma, 

embora o seu discurso resguarde as imagens do desejo puramente sensitivo. A discursividade 

de Sócrates é composta por um vocabulário marcado por um intenso teor erótico, apesar de 

ele não manifestar como Alcibíades, o desejo de se juntar a seu apaixonado. Sócrates, por 

desejar “aquilo que aos olhos é obscuro e invisível, mas racional e possível de apreender-se 

pela filosofia” (81b) consegue manter o equilíbrio de suas paixões diante dos arroubos de um 

Alcibíades já maduro, mas ainda belo, narrando suas técnicas de assédio juvenil; talvez por 

estar concentrado na beleza que é em si e por si, resultado de uma alma que pratica a filosofia 

no seu reto sentido (orthôs philosophoûsa), portanto, liberta das paixões selvagens (argíon 

eróton) e das demais contingências da vida (Fédon 81a). 

No contraponto entre Sócrates e Alcibíades, no Banquete, Platão retoma a mesma 

crítica já esboçada na Apologia de Sócrates (29d) às atitudes desequilibradas de Alcibíades 
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quando assumiu cargos políticos na cidade, como se quisesse nos mostrar que, se Alcibíades 

não consegue controlar os seus instintos mais naturais como se tornaria um bom político, fato 

que o próprio personagem reconhece: 

 

Ainda agora tenho certeza de que, se eu quisesse prestar ouvidos, não resistira, mas 

experimentaria os mesmos sentimentos (páskhoimi). Pois me força ele a admitir que, 

embora sendo eu mesmo deficiente em muitos pontos ainda, de mim mesmo me 

descuido, mas trato dos negócios de Atenas. A custo então, como se me afastasse 

das sereias, eu cerro os ouvidos e me retiro em fuga, a fim de não ficar sentado lá e 

aos seus pés envelhecer (216a-b). 

 

Alcibíades não quer ouvir o lógos ardente de Sócrates, porque ainda é apaixonado 

por ele, e Sócrates quando fala sua palavra não encontra limites para expressar as paixões da 

alma, utilizando-se de imagens visuais para falar do invisível. Apesar de encontrarmos na 

passagem 29c do Fédon, a defesa da abstinência aos prazeres do corpo, logo mais à frente 

Sócrates flerta com o jovem Fédon, que elogia a sua capacidade argumentativa e a sua 

afabilidade: 

 

Para dizer a verdade, Equécrates, se muitas vezes admirei Sócrates, nunca, no 

entanto o achei tão extraordinário como nessa ocasião em que ali estive ao seu lado! 

Que um homem como ele tivesse recursos para responder, não será talvez de 

estranhar. Porém, o que sobremaneira me encantou nele foi, em primeiro lugar, a 

atitude afável, compreensiva e interessada que manifestou ao acolher as objeções 

dos jovens; e, seguidamente, a penetração com que, apercebendo-se do mal-estar 

produzido do mal-estar produzido em nós pelas palavras daqueles, nos soube 

encontrar remédio adequado. Foi como se, vencidos e postos em fuga, a sua voz nos 

exortasse de novo a regressar às fileiras, a fim de prosseguirmos em conjunto o 

exame do argumento (88e-89a). 

 

O discurso de Sócrates é tão ou mais inflamado que o de Alcibíades, porque 

Sócrates, o próprio éros inflamado, deseja ardentemente (epithymeîn), ama (erân) com toda a 

intensidade de sua alma, e “a alma é fundamentalmente desejo” (Frère, 1981, p. 184), carência 

de algo “que não está a sua disposição, que não está presente, alguma coisa que ela não 

possui, alguma coisa que não está nela mesma, alguma coisa da qual ela é desprovida” (id., p. 

135-136), Sócrates “ávido de sabedoria (phronéseos epithymetès)” (203d), Fédon da 
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sabedoria de Sócrates e Alcibíades da anuência de Sócrates. Um amante e dois amados, cada 

um a aspirar modos distintos de desejo, embora tendo em comum a carência de algo que não é 

inerente ao seu psiquismo. Gazolla reitera a respeito do processo pedagógico pelo amor, a 

importância do papel da conversão (epistrophe), no qual um lógos bem fundamentado como o 

de Sócrates é capaz de mudar a percepção do discípulo, se ele estiver aberto para isso. 

 

No ofício de filósofo, o vínculo amoroso auxilia o mestre a levar o discípulo à 

transcendência, nem sempre se prendendo a férreos argumentos. Enfim, ensinar a 

perguntar (eromai) a quem não ama perguntar em nada resultará; o mesmo se dá 

com aquele que, como Alcibíades no Banquete, direciona seu amor ao homem 

Sócrates e não ao seu ensinar (2009, p. 73). 

 

O mesmo processo não se dá com Fédon que se sente atraído pela habilidade 

discursiva de seu mestre, o próprio Sócrates se sente envolvido pelo delírio mântico da mulher 

de Mantineia mostrando-se predisposto a seguir cada uma de suas prescrições neste processo 

iniciático, no sentido de direcionar sua alma para a aquisição de um tipo mais específico de 

delírio, o erótico, atingido apenas pelo amante (erastés) por excelência, o filósofo, 

identificado no Fedro como o “amigo da sabedoria (philosóphou) e da beleza (philokálou) ou 

cultor das Musas (mousikoû) e do amor (erotikoû)” (248d). A passagem em questão reforça 

nossa conjectura de que o discurso sobre o autêntico éros filosófico é constituído por um 

vocabulário que resguarda uma intensa carga de eroticidade, talvez proposital, pelo fato de 

não ficarem definidas as fronteiras entre apetite e amor, a não ser pelo grau de intensidade, ou 

possivelmente porque no éros dialético também existiria desejo ardoroso? Essas hipóteses 

fortalecem-se no Banquete, principalmente no momento do diálogo em que Diotima tenta 

demonstrar para seu seguidor, quem seria o verdadeiro amante. O modo mais eficiente 

encontrado por ela para realizar a paideía erótica de seu discípulo é iniciar mostrando como o 

simples fato de se demarcar o objeto de interesse de alguém por alguma coisa não implica, de 
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modo algum, determinar a essência desse amar (erân), tampouco delimita quem realmente 

merece ser nomeado de amante (erastaí).  

A grande questão levantada pela sacerdotisa é construída de maneira análoga à do 

Lísis, quando, por meio das mais variadas hipóteses, procura-se definir quem seria o 

verdadeiro amigo, e Sócrates conclui o diálogo ironizando: 

 

Se nem os amados (philoúmenoi), nem os amantes (philoûntes), nem os semelhantes 

(hómoioi), nem os dessemelhantes (anómoioi), nem os bons (agathoì), nem os 

aparentados (oikeîoi), nem todas as outras espécies examinadas por nós, (pois eu 

mesmo já nem lembro muito bem de todos devido a seu grande número), se em 

nenhuma delas está o amigo (phílon), já não tenho mais nada a dizer (222e). 

 

No enigma deixado por Sócrates, no Lísis, acerca da relação de amizade, quando 

alguém ama outrem com amor recíproco, o difícil é estabelecer quem se torna de fato o amigo 

do outro, se o amigo (phílon) encontra-se entre o amante (philoûntos) e o amado 

(philoûmenos) (212a-b), voltando-se para ambos com o mesmo grau de afeição (philôsin). 

Somos inteiramente tentados a crer que, longe de Sócrates deixar essa questão inacabada, 

nesse diálogo, este já indica, no passo supracitado, os sinais para sua solução. A questão 

recorrente é como isso seria possível, se para a tradição, o Lísis estaria entre os diálogos nos 

quais o personagem Sócrates encerraria com uma aporía, como se essa expressão 

representasse o estar inacabado, ou até mesmo mal elaborado, se na prática da maiêutica o 

filósofo pretende levar seu interlocutor a se confrontar com seu próprio modo de pensar a si 

mesmo, ao outro e a sua sociedade? Ou o conceito seria algo completamente acabado e 

inabalável? Pensar desse modo não seria ir contra os próprios princípios da filosofia platônica, 

na sua constante retomada e releitura de aspectos não muito bem elaborados em determinado 

momento, permitindo-se olhá-los à luz de um novo debate? 

Se retornarmos à extensa tipologia dos gêneros de relações de amizade, com a qual 

Sócrates encerra o agón do Lísis, este deixa de citar uma das proposições trabalhadas ao longo 
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do diálogo, insinuando não se lembrar com precisão de todas elas. Essa dissimulação não 

representaria de algum modo, uma estratégia propícia para levar o leitor a intuir a presença do 

amigo, na possibilidade não apontada? Nossa pressuposição reforça-se diante do modo como 

ele representa o amigo do bem, dotando-o da mesma natureza intermediária de éros, ao situá-

lo dentro de um terceiro e estratégico gênero, nem o bom nem o mau, mas o estar entre “o que 

não é nem bom (agathòn) nem mau (kakòn)” (216c). Sócrates afirma a dificuldade de 

sustentar esse argumento, dado a natureza dúbia do amigo, defendendo ser o amigo, amigo do 

bem, por trazer em si resquícios da presença do mal. 

Diante dessa aparente condição de instabilidade, em que ele posiciona o amigo, não 

poderíamos compreender essa posição intermediária do amigo, justamente como o espaço no 

qual este encontraria, senão a estabilidade, pelo menos o meio ideal para desenvolver uma 

relação de reciprocidade com outro phílos, indiferente ao fato de este ser nomeado philoûntes 

ou philómenos? Mas e se pensarmos a philía, esse elemento inscrito na formação do nome da 

própria atividade filosófica, como uma espécie de apetite (epithymía), portanto, direcionada 

para um prazer envolvendo o enlevamento de um corpo para outro corpo, mas também 

comportando o anseio de uma alma para outra alma, esse aspecto realmente só seria 

solucionado no Banquete?  

Realmente encontramos muitas semelhanças entre a estrutura argumentativa do Lísis 

e a do Banquete; uma delas diz respeito à multiplicidade de maneiras de identificar o amigo e 

o amante; contudo, o aspecto mais relevante nesses dois diálogos diz respeito ao modo como 

éros e phílos são representados, por ambos resguardarem em si a interposição, o estar entre o 

bom e o mau, o belo e o feio, podendo ser definidos como amantes do Bem e do Belo. Outro 

ponto fundamental dessa relação de reciprocidade entre éros e philía diz respeito ao fato de 

estes voltarem-se tanto para prazeres de ordens distintas, como os apetites e a intelecção. O 

diferencial nessas construções, embora ambas cheguem a resultados semelhantes, concentra-
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se na distinção do objeto primeiro de cada uma delas; no Lísis, a perspectiva parte do desejo 

do bem (o ser nem bom, nem mau), dirigindo-se para o desejo do belo; enquanto no 

Banquete, o desejo do belo (o ser nem belo nem feio) precede o desejo do bem. 

Diotima, no Banquete, talvez sob o influxo de uma possessão divina (theía moira), 

própria dos seres inspirados, parece encontrar um termo definitivo para esse impasse, a partir 

do seguinte pressuposto: éros pode designar o amor nas suas mais diversas acepções, por 

outro lado, nem todo gênero de amor merece receber o designativo dado ao todo, “amor 

(érotá), amar (erân) e amantes (erastaí)” (205d), restringindo-se esse uso somente ao amante 

voltado para uma forma particular de amor, deixando-se afetar pelo seu discurso amoroso, 

com a mesma intensidade de um desejo de natureza física, mas amando sobretudo  a 

possibilidade de apreender, por meio de um processo reflexivo do intelecto, a forma do belo e 

do bem. Reiteramos a posição de Gazolla, para quem “Platão, ao privilegiar o estado erótico 

diante do belo para a contemplação das formas, indica que há plasticidade no logos, o que a 

sofística, a logografia e os retores parecem não levar em consideração apesar de usá-la” 

(2009, p. 73). 

O lógos é esse elemento cambiante por meio do qual a alma do discípulo é orientada, 

no seu trajeto em direção à ideia da beleza. Sua estreita relação com éros habilita-o a tecer a 

cadeia dialógica dos elogios amorosos do Banquete, velando para que os argumentos sejam 

encaminhados de maneira correta. “Ele é o acompanhante de todos os movimentos da alma, 

dos desejos de toda espécie, mescla-se com eles e os dirige quando lhe é possível, mas ele não 

é o próprio desejo” (GAZOLLA, 2009, p. 72). Mas como ocorre esse movimento, marcado 

por uma relação de alteridade, entre os princípios desejante e racional da alma mediado pelo 

lógos? Seria talvez resultante do fato de o éros platônico mostrar-se como desejo de expansão 

e não de complementação como o aristofânico? Mas, se em ambos existe um desejo incisivo, 

premente, latejante de perpetuação, como podemos atribuir ao Eros voltado para a percepção 
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do bem e do belo em si, como inteiramente deserotizado? Ou seria de fato inadmissível nossa 

pretensão em compreender o desejo do mesmo, situado no logistikón, o princípio racional da 

alma, como sendo de natureza similar à do outro, o desejo ardente e lascivo, voltado para o 

epithymetikón, o princípio apetitivo da alma?  

Sabemos ser essa uma questão bastante complicada para tentar resolvê-la de 

imediato, mas somos tentados a buscar no Fedro, os suportes necessários para, senão 

solucioná-la, pelo menos pensá-la dentro das referências buscadas por nós. No primeiro 

discurso de Sócrates, nesse diálogo, este define o amor, nos seguintes moldes: “Todo o 

mundo está de acordo em que o amor (éros) é um desejo (epithymía); por outro lado, sabemos 

que as pessoas que não amam desejam também o belo (mè erôntes epithymoûsi tôn kalôn)” 

(237d). Essa espécie de convenção, associando éros à epithymía, no Banquete, aparece no 

discurso de Agaton, quando o poeta trágico, falando acerca da sabedoria de Eros, associa-o a 

um poietés, pois responsável tanto pelo nascimento (gígnetaí) e crescimento (phýetai) de 

todos os seres vivos, como pelo exercício de todas as artes (tôn tekhnôn demiourgían) (197a). 

No Fedro, o processo de assimilação do amor a um desejo é marcado pela relação de 

alteridade entre dois princípios distintos entre si, que, no entanto, são marcados por uma 

mesma função, o governar e dirigir nossa alma, “um, que é inato (émphytos), é o desejo dos 

prazeres (epithymía hedonôn), o outro, que é um modo de ver adquirido (epíktetos dóxa) é a 

aspiração ao melhor (arístou)” (237d). Instaurados em nossa alma, estes prazeres alternam-se 

continuamente, no sentido de fazer prevalecer o seu domínio sobre nós, tornando-nos ora 

acomodados, ora combativos. Quando predomina a moderação (sophrosýne) do desejo 

excessivo, somos regidos pelo desejo racional, pela atividade intelectual da phrónesis; já 

quando prepondera o desejo apetitivo (epithymías), somos governados pelo alogistikón, a 

dimensão irracional e desejante de nossa alma, com suas múltiplas ordens de sensações, 

desejos e prazeres.  
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Mas como conciliar, no Banquete, o desejo de apreender a forma inteligível do belo, 

do bem, como de natureza similar à do desejo predominante na alma antes de esta realizar o 

redirecionamento do desejo apetitivo para a compreensão do verdadeiro desejo? Atualmente, 

tendemos a pensar esse processo, inicialmente, centrando-nos na definição do objeto do amor, 

dado pela sacerdotisa de Mantineia a Sócrates, como o “ter a posse perpétua do bem (toû tò 

agathòn autôi eînai aeí)” (206a); contudo, permitindo-nos retornar aos princípios 

constitutivos dessa afirmação. Esse ter consigo para sempre (aeí) o bem, parece-nos, 

resguardar certo grau de erotização, como podemos observar no diálogo entre Diotima e 

Sócrates, em um momento anterior a essa passagem. 

Na condução do processo de iniciação de seu aprendiz nas coisas pertinentes ao 

amor, a sacerdotisa sugere, e ele concorda inteiramente, que os homens não devem 

simplesmente amar ou ter esporadicamente o bem, mas possuí-lo e conservá-lo perpetuamente 

na porção mais íntima de si, seja ela física ou psíquica, por ser o amor, “um parto em beleza 

(tókos en kalôi), tanto no corpo como na alma” (206b), pois a procriação, explicita a 

sacerdotisa a seu discípulo, é o momento no qual nossa própria natureza sente-se 

impulsionada pelo desejo de “concepção e geração” (206c). Nesse passo, Diotima reforça 

contundentemente como esse desejo impulsivo, excessivo, ardente, marcado no diálogo pelo 

uso da expressão epithymía, não pode se efetuar de forma prematura, pois o fato de ele 

encontrar-se intimamente ligado ao belo, exige dele, a prevalência de um tipo de desejo de 

geração, não no inadequado, ou desprezível,140 mas exclusivamente, no belo.141 

Consideramos essa passagem do diálogo, de fundamental importância para nossa 

argumentação, porque nela fica demonstrado como se dá esse processo duplo de geração, 

                                                                 
140 Para Chantraine, esta palavra se origina de aîskhros, cujo significado é “infâmia, ignomínia”, destacando o 

fato de ela ser um termo poético, embora empregado, na prosa ática, para indicar a deformidade, a fealdade 

repulsiva, aparecendo em Banquete 201a, como oposto a kállos (1968, p. 40). Para Liddell-Scott-Jones, nessa 

passagem em questão, expressa “feiúra, deformidade, da alma, ou do corpo” (1996, p. 43). Pode ser traduzido 

ainda por “vergonhoso, desonroso, repreensivo”. 
141 No original grego, Platão afirma, literalmente, “Tês gennéseos kaì toû tókou en tôi kalôi” (206e). 
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mostrando também a afinidade de éros, no ato de gerar, com a epithymía, nome que, segundo 

Sócrates, no Crátilo, “provém da força que entra no coração (epì tòn thymòn ioúsei)” (419d). 

Quanto ao thymós, o princípio irascível da alma, presente na formação da palavra epithymía, 

“deriva de impetuosidade (thýseos) e efervescência (zéseos) da alma” (419e). Continuando a 

sua etimologia do vocabulário dos prazeres para Hermógenes, este chega ao nome de éros, 

ressaltando que, “por correr (eisreî) para a alma, vindo de fora (éxothen), sem ser inerente à 

pessoa em que se faz sentir, porém, nela introduzida pelos olhos, foi antigamente denominado 

ésros” (420a-b). Independente de a epithymía ser um desejo inato, o elo a unir éros a 

epithymía, e éros a philía, resulta do fato de essas três paixões serem despertadas por objetos 

fora da alma, mostrando-se sob a forma de uma inclinação do indivíduo para algo outro, seja 

este outro um indivíduo, ou um objeto de conhecimento, algo belo e bom. 

Nesse processo de circular entre as esferas do sensível e do inteligível, éros gera, em 

beleza, belos homens, belas amizades e belas ideias. 

 

Porque procriar é como o permanente, o imortal no mortal. Das nossas conclusões 

depreende-se que a imortalidade acompanha obrigatoriamente o desejo do bem, se é 

verdade que Eros almeja a posse do bem. Este argumento confirma sem equívocos 

que Eros também aspira à imortalidade (207a). 

 

O fato de o éros intelectivo mostrar-se como paradigma para o tipo de amor 

desenvolvido na philía e na epithymía leva-nos a pensar como se efetua a relação intrínseca de 

éros, em meio à epithymía e à philía, sendo ele também um estado de alma próprio do 

verdadeiro amante da philosophía? Pensamos a partir de graus a serem transpostos, similar 

em tudo aos passos da ascese erótica de Diotima, na qual a presença da epithymía torna-se 

menos intensa no éros filosófico. A mediação entre essas categorias primordiais do 

vocabulário da erótica dialética de Platão efetua-se através da noção de hedoné, embora 

julguemos complicado determiná-la como uma espécie de dýnamis a envolver o indivíduo, 

não por duvidarmos de seus efeitos, mas em razão de suas múltiplas e dessemelhantes formas 
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de manifestação. O paradigma buscado por nós, para reiterar nossa proposição, é encontrado 

no diálogo entre Sócrates e Protarco, no Filebo, quando fica caracterizada a natureza ambígua 

do prazer: 

 

Quanto ao prazer (hedonèn), sei muito bem que é vário (poikílon) e múltiplo; e, uma 

vez que vamos começar por ele, conforme declaramos, compete-nos estudar, desde 

logo, sua natureza. Quando o ouvimos designar, parece único (én ti) e muito simples 

(haplôs); mas, em verdade, assume as mais variadas formas (morphàs), que, de certo 

jeito, são totalmente dessemelhantes (anomoíous) entre si. Atende ao seguinte: 

dizemos que o indivíduo intemperante (akolastaínonta) sente prazer, como 

afirmamos a mesma coisa do temperante (sophronoûnta), pelo fato de ser 

temperante (sophroneîn), e também do insensato (anoetaínonta) repleto de opiniões 

e de esperanças loucas, e do próprio sábio (phronoûnta), por ser este o que é, 

realmente: sábio (phroneîn). Ora, quem afirmasse que são iguais essas duas espécies 

de prazer, com todo o direito não poderíamos apodá-lo de irracional (anóetos)? 

(12b-d). 

 

Consideramos a retomada dessa passagem de extrema relevância para nossa 

argumentação, por ela mostrar a disposição do indivíduo a tender para uma ordem de prazer 

sensata ou insensata, de acordo com a natureza de sua alma. Por associação, ela permite-nos 

pensar a atuação do prazer na construção da arqueologia da erótica do Banquete, como uma 

espécie de causa ou eixo a ligar cada um dos páthe entre si, em duas ordens diferenciadas, a 

primeira, como um tipo de prazer direcionado não para si, mas para o outro, seja ele o erastés, 

o erómenos, ou o epithymetés. A segunda, como um prazer voltado para si, mas sem dispensar 

a alteridade, pois marcado pela diferença em relação a todo outro não considerado phílos, ou 

mesmo philósophos, por cultivar a esfera dos prazeres não moderados. O filósofo se move 

entre o éros puramente sensual, no qual predomina o prazer e o deleite desmedido e insensato, 

e o éros de ordem intelectiva, plano no qual encontraremos, retornando ao início do Filebo, “o 

saber (phroneîn), a inteligência (noeîn), a memória (memnêsthai), e tudo o mais que lhe for 

aparentado (syngenê), como a opinião certa (dóxan te orthèn) e o raciocínio verdadeiro 

(aletheîs logismoús)” (11b), portanto, uma espécie de prazer mais ameno, pois despido da 
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excessiva impetuosidade e desregramento do prazer voltado essencialmente para os sentidos, 

contudo não menos erótico. 

Na interatividade entre esses dois tipos de éros, um voltado exclusivamente para o 

desejo das sensações, a epithymía, e outro voltado essencialmente para o desejo do 

conhecimento, a philosophía, encontramos uma estrutura mediadora, a philía, considerada por 

nós, como o fator responsável pelo direcionamento da epithymía, no seu processo de 

deslocamento da natureza estritamente física, sensualista, para a erótico-psicológica da alma. 

Pensada sob os moldes de um processo iniciático, ela funcionaria como uma dimensão 

preparatória da alma do filósofo para a recepção da verdadeira beleza um tipo superior de 

éros, por cultivar em si o desejo de totalidade, unidade e continuidade, contudo aparentado da 

philía, por ser ela o elemento intermediário e impulsionador do éros voltado para a apreensão 

das coisas verdadeiramente belas e boas, pois como pensa Diotima, éros é filósofo (204b), 

mas também é um daímon, potência funesta, para Safo, mas plena de potencialidades, e 

possibilidades, para Platão. 

A associação de éros a um daímon se dá justamente porque a sua natureza mediadora 

permite instaurar a harmonia entre as paixões da alma. Por analogia, a associação de éros ao 

philósophos parece representar para Platão a possibilidade de o homem comum pensar a 

imagem do filósofo, tomando-a como o paradigma de quem consegue administrar bem os 

seus impulsos, sem necessariamente isolá-los, ou tornar-se vítima do éros tirano considerado 

por Platão, dentre os prazeres não-necessários, o mais à margem de lei, por deixar predominar 

na sua alma, durante o sono, não a parte racional (logistikón) e mansa (hémeron), mas a 

animal (theriôdés) e selvagem (árgion), como se a alma estivesse livre e afastada do pudor 

(aiskhýnes) e da sabedoria (phronéseos) (República IX 571c). No entanto acontece o oposto, 

quando a alma cultiva o éros racional: 
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Quando alguém, creio eu, mantém-se sadio (hygieinôs) e temperante (sophrónos) 

consigo mesmo e se entrega ao sono depois de despertar o que há nele de racional 

(logistikòn) e de servi-lo com o banquete de suas belas palavras e reflexões 

(hestiásas lógon kalôn kaì sképseon), chega a uma meditação (sýnnoian) dentro de si 

mesmo sem permitir, entretanto, que sua parte emotiva (tò epithymetikòn) sinta 

carência (endeíai) ou excesso (plesmonêi), para que ela se acalme (koimethêi) e, com 

suas alegrias (kaîron) ou dores (lypouménon), não traga perturbação ao que de 

melhor há nele (República IX 571d-e). 

 

A imagem é de uma beleza sem igual, e traduz toda a proposição de nossa pesquisa, 

a iniciar pelo jogo entre o mostrar e o demonstrar, no qual Platão amando flertar com as 

palavras e com os efeitos provocados por ela na alma dos personagens, e de nós, leitores e 

espectadores de sua prosa filosófica, que procuramos encontrar problemas, limitações ou 

delimitações, quando simplesmente elas não existem ou não incomodam ao poeta-filósofo 

Platão. A mostração e a demonstração acompanham toda a estrutura discursiva de seus 

diálogos, situando-se no imbricamento de várias modalidades dialógicas apresentadas na 

escrita dos diálogos platônicos, mostrando-se para nós através de um discurso racional ou 

intuitivo, às vezes de uma linguagem mítica, metafórica, analógica, mas antes e acima de tudo 

por meio de imagens belas e poderosas, como a do éros tirano, na República, que nos 

permitem associar a imagem de éros entrelaçada a da figura do filósofo cuja alma cambia 

entre os prazeres do corpo e da alma, mediada por um discurso lógico, coerente, reflexivo, 

contudo moderado, sem permitir que sua investigação seja afetada nem pela impetuosidade 

(tò thymetikòn) nem pelos apetites (tò epithymetikòn), conseguindo a mediação própria de 

éros entre a carência e o excesso, o bem e o mau, a verdade e a aparência, a beleza e a feiura, 

a sabedoria e a ignorância, no sentido de direcionar a sua alma para a contemplação da beleza. 

A noção de epithymía, assim como a de éros percorre toda a cadeia dialógica do 

Banquete. No elogio de Fedro, nos amores de Pátroclo e Aquiles, na legião de amantes e 

amados. No de Pausânias, na oposição entre Eros-Afrodite Celeste e Eros-Afrodite Vulgar, 

nos amores de Armódio e Aristogiton, o bom amor e o mau amor. No de Erixímaco, no 

confronto entre Eros Celeste-Urânia e Eros Vulgar-Polímnia, o amor sadio e o amor mórbido, 
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o belo e o feio amor. No de Aristófanes, na falta do outro, na restauração da unidade 

primordial, no desejo de união sexual. No de Agaton, nos amores de Ares e Afrodite, em 

Apolo sendo guiado por desejo e amor, em éros como pai do ardor e da paixão. No de 

Sócrates no desejo como a carência de algo, o amor é um daímon, o amor é amor do bem e do 

belo, o amor como um parto em beleza, no corpo e na alma. No de Alcibíades, no amor ao 

vinho, as festas, aos prazeres, a Sócrates e a Agaton. Nesse percurso pelas múltiplas imagens 

de Eros, Platão reúne, separa, classifica, ordena o lógos imanente à éros, no sentido de nos 

mostrar a outra face de éros, a do philósophos. Metamorfoseado no discurso do filósofo, éros 

representa a estrutura mediadora entre os excessos amorosos de Alcibíades e o impulso que 

leva a pensar sobre a própria função do desejo de Sócrates. O deixar-se encantar pela beleza 

de Alcibíades, de Cármides, de Fedro, de Agaton, na encenação dos diálogos representa o 

impulso que permite a Sócrates deslocar o foco do prazer sensível para a busca do prazer 

inteligível. 

No caso do Banquete, Sócrates se embeleza fisicamente para atrair a atenção de 

Agaton, mas quando o jovem fala, ele se concentra no seu discurso para depois refutá-lo, pois 

se Agaton é belo fisicamente, suas palavras até podem parecer belas para os convidados, mas 

não convencem Sócrates, e movido por certo estranhamento, ele começa a elaborar a imagem 

do éros dialético cuja natureza mediadora entre ordens distintas de prazer, o do corpo e o da 

alma, torna possível a visão da beleza invisível. Discutir as diferentes espécies de prazer ou 

desejos não significa para Platão, a simples demarcação entre os prazeres ou desejos 

necessários e os não-necessários, ou a definição e classificação dos prazeres e desejos naturais 

e adquiridos, não lhe interessa saber qual deles torna a vida mais honesta ou mais desonesta, 

nem melhor nem pior, “mas a mais prazerosa (hédion) e menos penosa em si” (República IX 

581e), quando a alma é movida pelo impulso de éros, julgando com “experiência (empeiríai), 
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reflexão (phonései) e raciocínio” (lógoi) (id., 582b), tarefa que somente o filósofo pode 

realizar, por se mover entre a esfera dos desejos naturais e dos adquiridos: 

 

O filósofo não pode deixar de provar, desde criança, das duas espécies de prazer, 

enquanto o amigo do lucro, ao aprender qual é a natureza das coisas, não é forçado a 

provar como esse prazer é doce nem a tornar-se experiente nele; ao contrário, isso 

não é fácil para ele, mesmo que o deseje muito (IX 582b). 

 

A alma do amigo da sabedoria (philósophos) e da razão (philólogos) se move 

naturalmente entre o desejo instintivo (epithymía) e o desejo adquirido (éros), no entanto 

quando o filósofo retoma os discursos amorosos da tradição, a prática da paiderastía, munido 

de experiência, inteligência e razão, ele redimensiona a noção de desejo, situando-a dentro 

dos critérios que o próprio pensamento racional exige: o rigor, a coerência, a precisão, no 

sentido de dar a justa unidade para firmar a identidade entre lógos e éros, no exercício da 

atividade que ele pratica, a filosofia. Nossa retomada da República não é casual, pois marcada 

pela intenção de mostrar que Platão não expurga nem da cidade ideada no lógos, nem na 

comunidade de amantes ardorosos de éros, no Banquete ou mesmo do Fedro, a epithymía ou 

a aphrodísia, pois empiricamente ele estaria agindo como Zeus, impedindo a própria 

perpetuação da espécie, ao renegar os desejos naturais e instintivos. 

Para os que defendem a cisão entre os desejos do corpo e da alma acenamos que ela 

não passa de uma metáfora, possivelmente uma imagem que suscita a reflexão sobre a 

necessidade de se encontrar um consenso, no qual possamos conciliar a tensão entre esses 

desejos, sem deixar um afetar o outro de modo a desestruturá-lo. O espaço mediador para 

tornar isso possível é na ordem do discurso ordenador do filósofo, daí a identidade entre éros, 

o philósophos, e para o Platão que se manifesta no elogio de Alcibíades, a imagem do filósofo 

é Sócrates. O tom cerimonial do elogio de Sócrates/Diotima e o tom despojado do de 

Alcibíades mostra esse incessante movimento da alma, e do próprio filósofo, entre a seriedade 

do fazer filosófico e a alegria prazerosa de viver do eterno apaixonado por Sócrates. 
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Aos defensores da descendência pretendemos acrescentar que o retorno marcado pela 

presença estonteante de Alcibíades em cena, não representa um castigo ou uma simples 

oposição a fala misteriosa de Diotima, da qual precisamos decifrar os sinais como todo 

iniciado nos mistérios filosóficos, talvez ela seja a dádiva que Platão oferece a nós, leitores e 

espectadores dessa verdadeira tragédia com ares de comédia de um amado que ansiava pelos 

amores de seu amante e que não conseguindo tenta se transmutar no amante, mas mesmo 

nessa condição o seu amado, quebrando todas as regras da paiderastía não lhe seus favores 

sexuais; embriagado pelo ardor de seu desejo, aliado ao do vinho ele passa a louvar as suas 

virtudes, e no seu desejo apaixonado se expõe cruamente diante de todos, pois se ele tem a 

experiência de amar um amor que não lhe ama como Fedra, contudo não tem a inteligência 

nem a razão necessária para se identificar como o amante apaixonado pela sabedoria e pela 

razão. Mas isso antes de representar uma carência para ele, pois sua falta não é do objeto do 

amor próprio do filósofo, mas do próprio filósofo que é Sócrates, desejando mais a seu corpo 

que a sua alma, ele entoa um belo mais atrapalhado canto de amor a seu amante amado, a essa 

altura de sua embriaguez, possivelmente um amado amante, e nesse canto cheio de encantos, 

de cores, de vida, de desejo desenfreado, como um autêntico herói trágico, movido pelo ciúme 

de Agaton (mas também de Cármides e Eutidemo) e a indiferença de Sócrates, Alcibíades 

plasma a imagem de éros a do philósophos (Sócrates), façanha não alcançada nem pela 

palavra sagrada de Diotima, tampouco pelo discurso dialético de Sócrates. 

O elogio de Alcibíades é puro êxtase, ele é a própria afirmação da vida como diria 

Nietzsche, ao delimitar o êxtase dionisíaco como “a aniquilação das usuais barreiras e limites 

da existência” (O nascimento da tragédia § 7), e Sócrates, o protagonista, é o próprio sátiro, 

um “sátiro barbudo” (id., § 8) saído da mente brilhante desse grande poeta e dramaturgo 

chamado Platão, que parece ter entendido, como talvez nem Freud conseguiu explicar os 

segredos da alma, movida pelos desejos e prazeres das mais distintas naturezas sob o impulso 
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de éros, em “uma cópula que engendra inteligência e verdade” (2009, p. 143), como defende 

Marques, na sua proposição de uma imagem erótica, na República, na qual o exercício da 

filosofia se assimila a uma relação amorosa: 

 

Será que nossa defesa não estará na medida certa dissermos que quem ama a ciência 

tem qualidades naturais para a luta na busca do ser e não fica na multiplicidade 

daquilo que parece ser, mas avança na busca, não perde a garra, nem desiste de seu 

amor, antes de atingir a natureza de cada coisa com aquela parte da alma que é 

adequada a isso? Ora, adequado é o que é afim. Com essa parte da alma ele se 

aproximará do ser pleno, a ele se unificará e, engendrando inteligência e verdade, 

conhecerá e viverá de verdade, terá seu alimento e assim deixará de sofrer as dores 

do parto, mas antes disso não? (VI 490a-b). 

 

Novamente a imagem do filósofo como um ser dual, sofrendo os efeitos do impulso 

de éros no corpo e na alma, mas como o filósofo se comporta como um amante perseverante, 

não desiste facilmente de seu amor, tampouco se deixando conduzir pelo prazer imediato dos 

sentidos, mas se aproximando da dimensão da alma apta a gerar inteligência e verdade. Essa 

passagem da República nos remete a definição de éros como um parto em beleza no corpo e 

na alma, através da geração e parto no corpo a carência do outro é suprida, enquanto o parto 

na alma é marcado pela busca e pelo encontro com a visão da beleza que permite ao filósofo 

pronunciar discursos belos e verdadeiros, pois resultante de sua união com o éros que 

argumenta, duvida, critica, no sentido de encontrar a unidade lógica e racional. 

Para nós, o elogio de Alcibíades dá mostras do quanto o discurso de Platão comporta 

emoção, desejo, prazer, amor sem cair na vacuidade, ou sem isolar as paixões, caso contrário 

elas não voltariam a ser abordadas com tanta crueza e vivacidade, em meio a uma trama não 

mais de mistérios como a de Diotima, mas na tragicomédia de Alcibíades, como se Platão nos 

levasse a admitir como Sócrates fez com Agaton e Aristófanes, “que é de um mesmo homem 

o saber fazer uma comédia e uma tragédia, e que aquele que com arte é um poeta trágico é 

também um poeta cômico” (223d). Platão é este homem cuja alma se divide entre a tragédia 

das paixões da alma, a comédia das paixões de Alcibíades, e a necessidade de argumentar 
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com justeza e clareza acerca do impulso (éros, mas também epithymía) que o leva a olhar para 

a beleza visível direcionando o seu pensamento para a visão da beleza invisível, na qual vai 

encontrar a unidade para tecer com beleza e harmonia, as múltiplas imagens de éros.



                                             

                                               

6. CONCLUSÃO 

 

Pensar éros entre imagens e discursos, no Banquete de Platão, significa para nós, 

observar a encenação realizada pelo filósofo, entre a ordem dos mais variados elogios ao 

amor, nesse diálogo, no qual aos poucos se firmam as mais diversas representações de Eros. 

Ao longo de nossa investigação não retomamos esses encômios de forma linear, mas o 

introduzimos à medida que nossa análise necessitava das abordagens específicas a cada um 

deles, nesse sentido eles percorrem nossa investigação de forma livre, contudo não incoerente. 

A nós interessava o modo como Platão reúne as imagens de éros formuladas nesses elogios na 

construção do éros dialético no discurso de Sócrates/Diotima. A leitura desse diálogo 

permitiu-nos observar o movimento contínuo da narrativa, dos personagens, e do próprio 

modo como esses elogios se constituem, dentro de sua trama específica, instigando em nós o 

desejo de compreender com mais precisão como se dá o processo de construção da filosofia 

platônica. 

Para tanto pensamos em duas estruturas basilares, presentes em todo modo 

expositivo, ou argumentativo, a saber, a mostração (epídeixis) e a demonstração (apódeixis), 

dos modos como Platão constrói a representação da imagem de éros como a do próprio 

filósofo. Na tessitura do mito de Eros, nosso filósofo, domina brilhantemente a arte de aliar, 

em um só espaço, uma escrita refinada e envolvente a ideias genuínas e consistentes. O 

entrechoque entre as esferas do mostrar e do demonstrar, no Banquete, instigou-nos a pensar 

nos modos interativos de Platão fazer filosofia, daí a sua imensa atualidade, no qual pensa o 

amor, por analogia, como a própria atividade do filósofo. 

A extremada beleza e intensidade desse diálogo motivou-nos a pensar éros, através 

de imagens, visuais e plásticas, em meio aos inúmeros elogios compostos por Platão, e 

articulados, na encenação do diálogo, pela voz dos dignitários das mais variadas formas de 
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expressão do pensamento grego. Nesse jogo entre o autor e os portadores de seu lógos, essas 

imagens, muito bem articuladas pelos personagens responsáveis pela transmissão desse 

discurso, permitem ao filósofo identificar, ou mesmo fundir, na representação do desejo 

inerente do verdadeiro amante da sabedoria, a sua própria designação, o ser philósophos, e a 

sua própria razão de ser, desenvolvida no livre exercício da philosophía. A própria Diotima 

firma essa condição, ao definir o Amor como filósofo. 

O atributo é pesado, mas inteiramente válido, por ser o filósofo, o único a direcionar 

a dimensão puramente desejante de sua alma para um tipo mais específico de amor, voltado 

para o desejo de beleza, bondade e conhecimento. No entanto, isso não significa, como 

insistem alguns, em um apaziguamento do desejo, mas apenas o redirecionamento do foco de 

seu interesse, para a dimensão dos prazeres de natureza reflexiva. O deixar de se ater 

unicamente à dimensão apetitiva, ou à intelectiva, até pode ser considerado uma espécie de 

ambiguidade, porém jamais incoerência, se pensarmos na determinação da alma platônica 

como tripartite. No contexto platônico o desejo é pensado sobre o signo da pluralidade, nos 

concentraremos mais especificamente na relação desejo natural e desejo adquirido, por ser ela 

a base de toda nossa proposição de que o filósofo é um ser dividido entre os impulsos do 

corpo e da alma, no entanto consegue conciliá-los, em função de sua natureza mediadora, 

como a de éros. A intensidade desse desejo se reflete na prática discursiva dos personagens 

dos diálogos marcados por um alto grau de erotismo, no sentido de permitir a reflexão do 

filósofo sobre as dimensões desejantes da alma. 

Apesar de o Banquete ser um dos diálogos mais lidos e analisados de Platão, nossa 

opção por tomá-lo como marco estruturador de toda nossa discussão acerca das noções de 

epídeixis e apódeixis na construção da imagem de éros, assim como a do próprio filósofo, 

deve-se ao fato de já encontrarmos estruturada, na representação da erótica platônica desse 

diálogo, a teoria das Formas. Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de ele ser o ponto 
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central para o qual convergem os diversos discursos dialéticos sobre éros nos diálogos 

platônicos. Finalmente, por ele ser a obra na qual o uso da noção de éros se afasta de um 

sentido eminentemente poético culminando em um conceito principalmente filosófico e capaz 

de determinar toda a práxis do filósofo. 

No sentido de dar efetividade à nossa investigação, desenvolvemos em nosso 

primeiro capítulo, a relação ente Eros e linguagem, pensando esses aspectos, não apenas em 

Platão, mas em toda a tradição poética; resgatando o contraponto entre éros, héros e lógos. 

Em nosso segundo capítulo resgatamos a influência da forma epigramática e da poesia mélica, 

sobretudo a de Safo, no discurso erótico de Platão, assim como analisamos a recepção 

nietzschiana de Platão. No terceiro capítulo resgatamos as imagens de éros na tradição mito 

poética, com o propósito de observarmos como as imagens de éros vão se consolidando seja 

como páthos, dýnamis, deus do Amor. Em nosso quarto capítulo, abordamos a questão acerca 

da mostração e da demonstração nos diálogos platônicos e mais especificamente no Banquete, 

apontando o imbricamento entre elas, a ponto de não se estabelecer os limites de uma e de 

outra, tomando como elementos relevantes para nossa discussão, as relações éros e daímon, 

éros e philía, éros e epithymía. 

Por outro lado, a concepção de nossa investigação não se tornaria realmente eficaz, 

se não delimitássemos, em nosso processo investigativo, todo um vocabulário das emoções 

utilizado por Platão, definido por alguns de forma tão veemente, e pouco inteligente, como 

um pensador que despreza os prazeres do corpo, fixando-se unicamente nos prazeres da alma. 

Mas uma leitura mais atenta, e menos preconceituosa mostra-nos justamente o contrário; todo 

o vocabulário filosófico deste filósofo, é sustentado na expressão das mais variadas formas de 

manifestação de sentimentos, como poderia ele desprezar tanto o corpo? Até porque, ele não 

fala em partes da alma, mas em dimensões que coexistem no homem, cabendo a ele graduar a 
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ação harmônica ou desarmônica dessas matrizes predominantes na constituição psicológica de 

cada indivíduo. 

Se por um lado, os prazos cobram o término de nossa pesquisa, quando ela ainda não 

está suficientemente sustentada, por outro ela nos instiga a continuar nossa investigação, 

principalmente da relação entre éros e epithymía, por não termos atingido um diálogo mais 

direto com os intérpretes que analisam essa questão, não pela carência de referências 

bibliográficas, mas a falta de tempo suficiente para organizá-las devidamente nos resultados 

de nossa pesquisa. Outro ponto que gostaríamos de trabalhar em nossas futuras pesquisas é a 

relação Safo e Platão, por não termos referências bibliográficas suficientes para sustentar mais 

coerentemente nossa intuição de que na tessitura de Diotima, Platão estaria visualizando, a 

beleza fugidia de Safo. 

A escrita dos diálogos platônicos é marcada por um intrincado jogo entre duas 

modalidades discursivas, a epídeixis e a apódeixis, mostração e demonstração, como julgamos 

mais conveniente traduzir essas duas expressões gregas. O uso concomitante dessas potências 

linguísticas possibilita ao filósofo, na aplicação de seu método expositivo-argumentativo, a 

postulação de valores, o ordenamento da ação, o dar sentido ao real. Na tessitura de sua prosa 

filosófica, Platão não estabelece um princípio determinante a indicar a prevalência de uma 

dessas estruturas de linguagem sobre a outra, tampouco encontramos a delimitação de um 

vocabulário específico ou mesmo uma abordagem teórica acerca de cada uma delas. No 

entanto, os modos do mostrar e do demonstrar encontram-se presentes no estilo refinado e 

envolvente de sua narrativa, na qual imagem e definição, poesia e filosofia, retórica e 

refutação, recurso cênico e jogo dialético, entrelaçam-se no sentido de fazer prevalecer o 

discurso argumentativo, coerente, lógico. 

Platão não parece preocupar-se com a demarcação de fronteiras específicas entre as 

esferas do mostrar e do demonstrar, assim como não estabelece metodologicamente o 
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momento propício para a inserção de cada uma dessas potências dialógicas na ordem do 

discurso, como se a uma demonstração necessariamente precedesse uma mostração ou no 

sentido inverso, como se toda demonstração comportasse uma mostração. A intensa fluidez 

entre ambas dificulta a fixação de limites entre a epídeixis e a apódeixis, pois embora os 

modos de apresentação nos permitam delimitar a mostração como uma modalidade discursiva 

mais restrita ao método expositivo, e a demonstração ao argumentativo, não existe uma regra 

determinando o campo de atuação de cada uma delas. No contexto geral, a mostração sempre 

comporta um elemento visual, o filósofo introduz na sua demonstração teórica o uso de 

imagens, metáforas, analogias. Na escrita dos diálogos platônicos encontramos a recepção da 

prática da retórica, do jogo de cena próprio do teatro, da técnica da persuasão, da refutação, 

do agón entre os diversos modos discursivos predominantes na sua época, no sentido de 

propiciar ao leitor a possibilidade de reconhecer no seu discurso, o emprego tanto das técnicas 

como do debate vigente no séc. IV, sob a perspectiva de outro referencial teórico, o da 

filosofia, o único a permitir pensar o discurso de aparência para além da simples aparência. 

Em contrapartida, o emprego da demonstração envolve um processo de abstração, no 

qual o visível torna-se o elemento desencadeador de toda a tentativa de explicação do 

invisível, sua aplicação abrange o jogo de perguntas e respostas, a refutação, a argumentação, 

no sentido de permitir o direcionamento do debate para a busca da verdade, do belo e do bem. 

A real diferença entre a epídeixis e a apódeixis se instaura na confluência entre o discurso da 

aparência e o da verdade, esse movimento transitório entre elementos de natureza díspar e 

afim, motivou-nos a tomar como objeto de nossa investigação o diálogo Banquete, em razão 

de ele abrigar as mais variadas modalidades discursivas interagindo entre si. A cadeia de 

elogios a Eros é visivelmente marcada pela intertextualidade poético-filosófica, na qual a 

imagem de éros se mescla ao princípio determinante do discurso de cada um dos oradores 

colocados em cena, no sentido de tentar definir a sua verdadeira natureza. 
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Se observarmos os elogios por um contexto epidítico, notaremos como cada um deles 

comporta recursos retóricos, alguns mais, como no estilo sofisticado de Pausânias, no 

beletrista de Agaton e no dramático de Aristófanes, outros menos, como no estilo simples de 

Fedro e no sóbrio de Erixímaco, um na medida certa, como no estilo dialógico de Sócrates, 

outro tomado pelo exagero, como no estilo improvisado de Alcibíades. Na composição desses 

encômios, Platão resgata o discurso da tradição identificando éros, nos elogios de Fedro e 

Erixímaco, a um princípio cosmogônico, como anteriormente o fizeram Hesíodo e Safo. No 

elogio de Erixímaco além da natureza cosmogônica prevalece o princípio “científico” na 

representação de éros, denotando a recepção do discurso da filosofia da natureza, sobretudo 

os de Empédocles e Heráclito. Nos elogios de Fedro e Pausânias, o princípio é teogônico, 

como encontramos em Safo, Anacreonte, Sófocles e Eurípides. No elogio de Aristófanes éros 

assume a condição de um desejo (epithymía) voltado para o outro como em Homero, com o 

diferencial de encontrar-se direcionado especificamente para o páthos humano. No elogio de 

Agaton predomina o princípio poético, éros tem o domínio da poesia e da sabedoria, 

concebido como poietés e sophós, a natureza do deus já denota traços da ambiguidade firmada 

posteriormente por Diotima. No elogio de Sócrates/ Diotima, o éros dialético, a determinação 

de éros como daímon. No elogio de Alcibíades, o princípio é analógico, Sócrates é a própria 

imagem de éros. 

Mas a concepção formal dos elogios nos direciona para outra questão, envolvendo 

tanto o modo como esses elogios são ditos, mas principalmente como esses discursos se 

articulam na formulação do éros dialético. Interessa-nos agora apontar o contexto apodítico 

desses elogios, observando como eles se articulam no elogio de Sócrates. Do ponto de vista 

argumentativo, os elogios de Fedro e Pausânias carecem de precisão, todavia encontramos 

neles a postulação de valores. O mitógrafo retoma o modelo heroico tornando Eros, o deus do 

Amor, a fonte dos maiores bens para o homem, por incitar a virtude e dar coragem de morrer 
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pelo outro, como nos exemplos de Alceste e Admeto, Aquiles e Pátroclo, elemento retomado 

por Diotima para mostrar a Sócrates como o desejo de glória é sustentado no desejo de 

imortalidade, por ser próprio da natureza mortal, o procurar tornar-se para sempre imortal, 

esse anseio se concretiza através do parto na alma, levando-a a definir o amor como “o desejo 

de sempre ter consigo o bem” (207a). O retórico ressalta esse aspecto na sua distinção entre 

um bom éros (Eros e Afrodite Celeste) e um mau éros (Eros e Afrodite Vulgar), no qual o 

bom éros leva a amar belamente como se fizesse parte de sua natureza o aspirar ao bem e ao 

belo, daí a sua proposição de uma legião de amantes e amados regidos pelos poderes do 

agathós éros, aspecto enfatizado por Diotima na sua abordagem do papel educativo da 

paiderastía, no qual evoca a memória de poetas (Homero e Hesíodo) e legisladores (Licurgo e 

Sólon) como exemplos de almas belas, nobres e bem-dotadas, portanto dignas de conduzir 

uma comunidade de indivíduos regidos pelos mesmos valores cultivados por eles, pelo fato de 

“terem dado à luz muitas obras belas e gerado toda espécie de virtude” (209e). 

O elogio de Erixímaco acompanha a proposta de Pausânias de um duplo amor, o 

sadio (Eros Celeste e a Musa Urânia) e o mórbido (Eros Vulgar e a Musa Polímnia), no qual o 

éros sadio, o amor belo e bom, torna-se responsável pela perfeita harmonia do corpo e da 

alma. Para o médico, a universalidade de éros obedece ao parâmetro próprio de uma lei física, 

se estendendo a todo o plano da realidade, esse éros dual comporta tanto a dimensão apetitiva 

como a intelectiva sendo retomado posteriormente por Diotima, na sua proposição de éros 

como daímon, o elemento mediador entre o desejo natural (os apetites) e o adquirido (o bem, 

o belo), e não mais a capacidade de atração dos opostos como defende Erixímaco ou dos 

iguais como em Pausânias. Outro aspecto retomado por Sócrates diz respeito à noção do belo 

amor de Erixímaco, presente na definição de éros como “um parto em beleza, tanto no corpo 

como na alma” (206b). 
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No elogio de Aristófanes, a potência de éros transcende os limites das leis da 

natureza se direcionando para a dimensão estritamente humana. Para o comediógrafo, éros é o 

“desejo e procura do todo” (193a), cada ser primordial anseia por encontrar sua metade e unir-

se a ela, para reconstituir a antiga unidade perdida. No mito da origem de éros, Sócrates 

redimensiona as noções de carência, saciedade e complementação presentes no elogio do 

poeta, dando-lhes outro sentido, conforme sustenta Diotima “não é nem da metade o Amor, 

nem do todo” (205e), pois “é o Amor o amor de consigo ter sempre o bem” (206a) e o belo. O 

éros dialético toma como objeto do desejo não mais o belo visível, no qual predomina a 

dimensão apetitiva, mas o belo invisível direcionado para a dimensão intelectiva. Sob essa 

nova perspectiva, éros não é nem belo nem feio, nem bom nem mau, nem sábio nem 

ignorante, nem mortal nem imortal, situando-se entre esses dois extremos por sua própria 

condição originária, o ser filho de Póros (Recurso) e Penía (Penúria), torna-o naturalmente um 

amante do belo como reforça a definição de Diotima: “o amor é amor pelo belo” (204b), 

transformando-se o objeto do amor do verdadeiro erastés, o filósofo (philósophos), no desejo 

incondicional pelo belo e pelo bem, e não simplesmente pelo outro como no mito trágico de 

Aristófanes. 

O elogio de Agaton comporta uma crítica a todos os outros encômios, pelo fato de 

nenhum deles definir a verdadeira natureza do deus. Na composição de Eros, novamente 

elaborado sob a condição de um deus, o tragediógrafo abandona a evolução na ordem dos 

elogios, na qual éros deixa de ser personificado como uma divindade para ser associado a 

uma potência (dýnamis) ou impulso (éros, epithymía). Agaton incorpora no seu discurso a 

noção preconcebida por Fedro, segundo a qual o amor é a causa de todos os bens, embora 

discorde da concepção do mitógrafo, para quem Eros é o deus mais velho. Para o poeta 

trágico, Eros é o deus mais jovem, o mais delicado e o mais belo, Sócrates retoma justamente 

os dois últimos aspectos da proposição do poeta trágico para refutá-lo, éros nem é belo nem 
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bom, pois “o Amor é carente do que é belo, e o que é bom é belo, também do que é bom seria 

ele carente” (201c).  

No elénkhos de Sócrates por Diotima, a sacerdotisa dissocia a imagem de éros 

associada pela tradição a um mégas theòs (202b), uma potência da natureza, um páthos para 

fixá-la na condição de um daímon mégas (202d). Sob esse novo registro éros torna-se um 

daimónion metaxý, “algo entre mortal e imortal” (202d-e), com o poder de interpretar e 

transmitir aos deuses as súplicas dos homens e aos homens as ordens dos deuses. Instaurado 

em uma condição dual, já definida pela sua própria origem, o ser filho de pais de naturezas 

distintas entre si, o éros platônico reúne em si princípios antagônicos e complementares. 

Segundo a natureza da mãe, éros não é nem delicado nem belo, mas a representação do 

daímon duro, seco, sempre carente, razão de ele desejar para sempre o belo. Pela natureza do 

pai “é insidioso com o que é belo e bom” (203d), caçador terrível, ávido de sabedoria e cheio 

de recursos, sempre a filosofar, a junção desses elementos permite a identificação de éros com 

o philósophos, ambos aspirando à coisa mais bela, a sabedoria, e o filósofo, por sua condição 

de origem, encontra-se entre o sábio e o ignorante, não possuindo a sabedoria de todas as 

coisas, mas também não desconhecendo-a na sua totalidade, isso o coloca na posição de 

amante do saber, pois sendo sábio não necessitaria filosofar. Para Platão, todo amor, amizade, 

desejo ou prazer sempre se direciona para a busca de algo distinto de sua própria natureza, no 

éros dialético esse processo não é diferente. No contexto do Banquete, ele se direciona para a 

procura do “belo na forma” (210b), o qual é invariável e uniforme, como indica o processo 

culminante da ascese erótico-dialética, na qual o iniciado nas coisas do amor, a partir de 

degraus passa do amor dos belos corpos, aos belos discursos, aos belos ofícios, as belas leis, 

as belas ciências, a mais bela ciência, a dialética. 

Na ascese dialética, a beleza invisível necessita da visão da beleza visível para 

desencadear esse processo de purificação da alma, mas ao atingir a contemplação do “próprio 
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belo, nítido, puro e simples” (211e), já não existe mais a necessidade da representação 

sensível, embora o inteligível resguarde em si a presença dela, pois o belo sensível só é belo 

pela sua participação no belo inteligível. Mas éros também é mago, feiticeiro e sofista, todo o 

seu poder de encantamento se efetua através do discurso, éros aglutina em si os diversos 

modos de dizer, seja por meio de um discurso de aparência como nos elogios anteriores ao de 

Sócrates/ Diotima seja pelo discurso da verdade, se predomina o éros dialético. Se a ascese 

representa o encaminhamento da alma para uma dimensão do desejo mais pura e refinada, no 

entanto a alma não se dissocia da dimensão do desejo ardoroso, mas aprende a ressiginificá-

los, a dar a cada uma das dimensões desejantes da alma o ou a reorientá-los mesmo Sócrates, 

a imagem do filósofo para Platão, se mostra ao longo dos diálogos tomado pelo desejo diante 

da visão da beleza de jovens como Fedro e Cármides, ou ao embelezar-se todo para o 

sympósion na casa do belo Agaton, tornando-se alvo da disputa amorosa entre o poeta trágico 

e o passional Alcibíades, no entanto o encantamento de Sócrates permite a Platão mostrar 

como se dá o processo de purificação da alma, no qual a visão da beleza corpórea suscita na 

alma a lembrança do objeto contemplado anteriormente quando ela participou da forma do 

belo, instigando-a a direcionar o seu desejo para um tipo de prazer mais moderado, contudo 

sem negar o direito à epithymía ou à aphrodísia, pois a contenção do desejo do corpo nos 

parece mais uma metáfora para indicar o quanto é nocivo para a alma o deixar-se escravizar 

pelos prazeres sensuais, e não uma apologia à abstinência.  

No elogio de Alcibíades a Sócrates, Platão retoma a associação entre éros e 

epithymía já apontada ao longo da sequência dos elogios. No drama satírico das paixões do 

político por Sócrates, Platão nos mostra toda sua verve poética, em uma trama envolvendo 

dor, desespero, ciúmes, obsessão, suspense, desejo, e o mais inusitado, a presença do 

burlesco, no relato das peripécias e armadilhas amorosas do jovem Alcibíades. Seu elogio 

representa para nós, uma defesa apaixonada dos prazeres, nas suas mais variadas 
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manifestações, e aliado a isso, a associação das virtudes de Sócrates às virtudes de éros, 

firmando a identidade entre éros e o philósophos. Na sua proposição de louvar Sócrates 

através de imagens, “em vista da verdade, não do ridículo” (215a), Alcibíades estabelece uma 

analogia entre o filósofo e o sileno, na qual Sócrates seria feio, mas guardaria dentro de si, a 

exemplo dos silenos e dos sátiros, tesouros de sabedoria e de virtude. Na exacerbação de seu 

páthos, Alcibíades expõe cruamente como um amante ou amado apaixonado sua caçada a 

Sócrates, dando mostras de ainda encontrar-se profundamente afetado por Sócrates.  

Na proposição de nossa tese, optamos por não fazer uma exposição linear dos elogios 

do Banquete como realizamos agora, integrando-os ao nosso debate à medida que nossa 

análise exigisse isso. Nos quatro grandes eixos temáticos propostos por nós, no primeiro 

capítulo abordamos a relação entre amor e linguagem, tomando o diálogo Crátilo e o modelo 

heroico de Homero como pontos de referência para discutir o caráter intrínseco entre éros e 

logos. A partir da analogia entre éros, héros e lógos pensamos alguns dispositivos lógico-

psicológicos utilizados por Homero, e retomados posteriormente por Platão: o coração ardente 

e impetuoso (thymós) do qual se origina a expressão epithymía; o coração furioso e afetuoso 

(kradíe, kêr), as representações da alma (psykhé), em Homero representando a alma dos 

mortos, em Heráclito a um princípio de vida (phrén) e de pensamento (nóos), raízes de 

phroneîn, pensar e sophroneîn, pensar sensatamente, por fim observamos a manifestação 

desses elementos no psiquismo dos heróis, e demarcamos o poder da palavra na 

caracterização da ação do herói. 

No segundo capítulo delineamos as origens do lógos erótico platônico, a partir dos 

epigramas atribuídos à sua autoria, apontamos a influência de Safo na erótica do Banquete, 

sobretudo na composição de Diotima de Mantineia, nos permitindo pensá-la como a imagem 

da mélica de Lesbos, em razão da temática de fragmentos de seus poemas se assimilarem aos 

modos semelhantes ao da sacerdotisa, destacamos a recepção de Platão por Nietzsche pelo 
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fato de julgarmos preconceituosa e inconsistente a sua crítica a Sócrates e a Platão 

padronizando-os como a representação do desprezo aos prazeres do corpo, esse elemento nos 

levou Sócrates e Safo na condição de amantes, retomamos a relação éros-lógos, no sentido de 

apontar as influências teóricas do discurso amoroso de Platão, tomando como autores de 

referência, Górgias e Heráclito. 

No terceiro capítulo resgatamos as imagens de éros na tradição mito poética 

agrupando esses discursos a partir de três atributos predominantes discurso poético acerca de 

éros. No primeiro deles éros encontra-se associado a uma afecção ou paixão de natureza 

sexual (páthos); no segundo, Eros e Afrodite personificados como deus do Amor; no terceiro, 

éros assume a aparência de uma força da natureza.  

No quarto capítulo analisamos o tema central de nossa tese, a mostração e a 

demonstração do éros filosófico, o primeiro aspecto abordado por nós diz respeito aos modos 

do mostrar e do demonstrar, observando como se mesclam na composição dos elogios do 

Banquete, o discurso imagético e o conceitual. Nossa percepção dessa questão envolve a 

recepção de Platão do discurso da tradição na elaboração do éros dialético, sob três ângulos. 

No primeiro deles pensamos a representação de éros como daímon, noção elementar para 

pensarmos a imagem do filósofo situado na posição de metaxý como éros, por encontrar-se 

entre o impulso instintivo e o intelectivo. No segundo pensamos a relação entre éros e philía, 

destacando a contiguidade de éros, philía e epithymía a partir da prática simpótica, espaço de 

cena para a discussão sobre o amor no Banquete. No terceiro pensamos a conexão entre éros e 

epithymía para firmar nossa proposição de que a diferença do objeto do desejo não significa o 

rompimento do éros dialético com a dimensão apetitiva, esses elementos são perceptíveis na 

ordem do discurso, no qual a paiderastía induz a pensar o amor sob a perspectiva filosófica. 
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ANEXO A – PLANO DO DIÁLOGO 
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189D-193B 
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189E-190A 

Preâmbulo sobre a transmissão do relato 

Introdução 

Sócrates chega à casa de Agaton 

A proposta de Erixímaco 

OS DISCURSOS 

O discurso de Fedro sobre Éros 

Introdução 

Desenvolvimento 

Éros é o deus mais antigo 

Éros é a fonte dos maiores bens 

Princípios 

Consequências 

Éros incita à virtude 

Ele dá coragem de morrer pelo outro: exemplos 

Alceste 

Orfeu 

Aquiles 

Conclusão 

O discurso de Pausânias sobre Éros 

Introdução 

Desenvolvimento 

Dualidade de Afrodite e Éros 

As duas Afrodites  

Os dois Éros 

Os costumes existentes 

em outros lugares 

em Atenas 

Os costumes a seguir para 

o que é vergonhoso e digno de reprovação 

o que é belo e digno de elogio  

o que se deve fazer 

Conclusão 

Intervalo. O soluço de Aristófanes 

O discurso de Erixímaco sobre Éros 

Introdução 

Desenvolvimento. Extensão a todos os planos da realidade 

Medicina 

Ginástica, Agricultura 

Música 

Astronomia 

Religião 

Conclusão 

Intervalo. Aristófanes vai falar 

O discurso de Aristófanes sobre Éros 

Introdução 

Desenvolvimento 

A natureza humana primitiva 

Princípio 

Aspecto 
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O poder de Eros 
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O costume que se deve seguir 

Conclusão 

Intervalo: início do diálogo entre Sócrates e Agaton 

O discurso de Agaton sobre Eros 

Introdução 

Desenvolvimento 

A natureza de Eros 

O mais jovem 

Delicado 

Belo 

Suas virtudes 
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Coragem 
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No domínio da poesia 

Nas outras áreas 
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Conclusão 

O discurso de Sócrates sobre Eros 

Introdução 
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Conversa com Fedro 

Desenvolvimento 

Diálogo entre Sócrates e Agaton: um élenkhos 

Intervalo. Sócrates anuncia que retoma as palavras de Diotima 

Diálogo com Diotima 

Eros é um ser intermediário 

Eros é um daímon 

A origem de Eros e sua natureza, segundo Diotima 

Relato do nascimento de Eros 

A natureza de Eros 

Novo diálogo com Diotima 

O amor é o desejo da posse do belo e do bem 

O amor é o desejo da imortalidade pela beleza 

Descrição da ascensão da alma rumo ao inteligível 

Conclusão 

Intervalo. A chegada de Alcibíades 

O elogio de Sócrates por Alcibíades 

Introdução 
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215A-222A 

215A-217A 

215A-B 

215B-216C 

216C-217A 

217A-221C 

217A-219E 

219E-220B 

220B-C 

220C-221C 

221C-222A 

221C-D 

221D-222A 

222A-223A 

222A-B 

222C-223A 

223B-D 

Desenvolvimento 

A natureza de Sócrates: comparação com um sileno 

No plano físico e no plano moral 

Quanto ao poder 

As imagens que ele produz 

As virtudes de Sócrates 

Moderação 

Resistência 

Poder de concentração 

Coragem no combate 

Sócrates inclassificável 

Não se parece com nenhum outro 

Um sileno que produz tesouros da sabedoria 

Conclusão 

Alcibíades previne Agaton 

Alcibíades apaixonado por Sócrates 

Epílogo 

Fonte: PLATON. Le Banquet. Trad. Luc Brisson. Paris: GF Flammarion, 1998, p. 75-78. 



                                             

                                               

ANEXO B – A FORMA DO DIÁLOGO 

Diálogos diretos Diálogos contados Exposições 

Hípias Maior 

Hípias Menor 

Ion 

Críton 

Láques 

Eutifron 

Górgias 

Mênon 

Crátilo 

Fedro 

Sofista 

Político 

Filebo 

Leis 

 

 

 

 

Protágoras 

(por Sócrates; prólogo direto) 

Cármides 

(por Sócrates) 

Lísis 

(por Sócrates) 

Eutidemo 

(por Sócrates; 

prólogo direto) 

Banquete 

(por Apolodoro; referindo-se à 

narrativa de Aristodemo) 

Fédon 

(por Fédon; 

prólogo direto) 

República 

(por Sócrates) 

Parmênides 

(recitado por Antifontes; 

prólogo direto) 

Teeteto 

(lido por um jovem escravo; 

prólogo direto) 

Apologia 

(por Sócrates) 

Menexeno 

(por Sócrates; prólogo direto) 

Timeu 

(por Timeu) 

Crítias 

(por Crítias; 

prólogo direto) 

 

 

Fonte: DIXSAUT, Monique. In PLATON. Introduction à Phédon. Traduction, introduction et notes par 

Monique Dixsaut. Paris: GF-Flammarion, 1991, p. 30. 



                                             

                                               

ANEXO C – O VOCABULÁRIO DO THYMOS 

HOMERO 

o( qumo/j hó thymós  coração ardente do guerreiro, alma 

Ilíada, I, 228; II, 171, 276; III, 9, 438; IV, 152; 

VI, 444, 447; VII, 2 

Odisseia, IX, 299, 435; X, 50; XI, 105 

 coração que ressente 

Ilíada, I, 209; II, 431; IX, 177 

Odisseia, I, 115, 119, 200; VI, 155; IX, 272, 

287; XI, 180; XVIII, 469, 554; XXIV, 391 

 cólera 

Ilíada, I, 192; II, 196; IV, 494 

 coração que deseja, gosto do coração 

Ilíada, I, 173, 602; VIII, 301 

 coração que compreende 

Ilíada, II, 5; XIV, 158, 161 

Odisseia, I, 29; IX, 295, 318, 424; XVI, 257 

 vida 

Ilíada, I, 205; III, 294; XX, 403 

Odisseia, XI, 221 

qumole/wn thymoléon de coração de leão 

Ilíada, VII, 228 

Odisseia, IV, 724 

qumalgh/j thymalgés o coração aflito 

Ilíada, IV, 513 

Odisseia, VIII, 272 

mega/qumoj megáthymos de coração magnânimo 

Ilíada, II, 53, 518, 541, 631, 706; IV, 464 

u(pe/rqumoj hypérthymos de coração ardente, impetuoso 

Ilíada, II, 746; IV, 365; V, 77, 376, 881; XX, 88 

kartero/qumoj karteróthymos de coração brutal 

Ilíada, V, 277 

h( frh/n, ai( fre/nej he phrén, hai phrénes  as profundezas da alma 

Ilíada, I, 55, 193, 333, 342, 362, 555; XIX, 88, 

174, 213 

Odisseia, II, 42; IX, 362; XVII, 174; XXIV, 

356, 382 

 a razão 

Ilíada, I, 115; XXIV, 40, 201 

 o diafragma 

Odisseia, IX, 301 

pro/frwn próphron de bom coração 

Ilíada, I, 150, 543 

to/ kh=r tó kêr o coração fremente 

 sede dos sentimentos 

Ilíada, I, 44, 491, 569; VII, 428; XII, 45; XIX, 

319; XXIV, 773 

 sede da vontade 

Ilíada, I, 569 



293 

 

Odisseia, IV, 539; XII, 192 

 sede da inteligência 

Ilíada, XXIV, 435 

 sede da coragem, da força 

Ilíada, X, 16 

h( kradi/h (h( kardi/a) he kradíe (he kardía)  o coração fremente, por vezes, a inteligência 

Ilíada, I, 225; XIX, 220 

Odisseia, IV, 427; XX, 18 

 órgão do corpo 

Ilíada, XIII, 282 

to/ h=)tor tó êtor o coração nobre 

Ilíada, III, 31; IX, 9; XIX, 169 

Odisseia, I, 48; XX, 22 

megalh/twr megalétor de coração nobre 

Ilíada, II, 641; XIX, 278 

Odisseia, XXIV, 365 

h( prapi/j, ai( prapi/dhj he prapís, hai prapídes  o coração 

Ilíada, XXIV, 514 

 a inteligência 

Ilíada, I, 608; XVIII, 380 

 o diafragma 

Ilíada, XI, 579; XIII, 412 

h( yuxh/ he psykhé  a vida 

Ilíada, V, 696 

Odisseia, IX, 523 

 a alma dos mortos 

Ilíada, I, 3; XXIII, 65, 72, 100 

Odisseia, XI, 84, 90, 205, 222 

to/ me/noj tó menos o ardor 

Ilíada, XIX, 159, 161, 202; XX, 174 

h( me=nij he mênis a cólera durável 

Ilíada, I, 1 

Odisseia, III, 135 

 

HESÍODO 

o( qumo/j ho thymós  o coração, a alma 

Teogonia, 239, 443, 536, 549 551, 554, 567, 

612, 641 

O trabalho e os dias, 147, 335, 340, 358, 381, 

399, 499, 646, 683, 797 

 a cólera 

Teogonia, 617 

kartero/qumoj karteróthymos de coração violento 

Teogonia, 476, 979 

o)brimo/qumoj obrimóthymos de alma brutal 

Teogonia, 140 

qumole/wn thymoléon de coração de leão 

Teogonia, 1007 

qumoborei=n thymoboreîn devorar o coração 

O trabalho e os dias, 799 

qumalgh/j thymalgés doloroso ao coração 
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Teogonia, 629, 635 

u((pe/rqumoj hypérthymos de coração orgulhoso, ardente 

Teogonia, 719, 937 

mega/qumoj megáthymos de coração grande 

Teogonia, 734 

h( frh/n, ai( fre/nej he frén, hai frénes  as profundezas da alma 

Teogonia, 173, 488, 554, 688 

 peito, entranhas 

Teogonia, 239, 889 

to/ h)=tor tó êtor o coração nobre 

Teogonia, 139, 163, 568, 764, 898 

pro/frwn próphron de coração favorável 

Teogonia, 536 

h( kradi/a he kradía coração 

Teogonia, 612, 623 

a(i prapi/dhj hai prapídes o coração sensível 

Teogonia, 656 

 

PÍNDARO 

o( qumo/j hó thymós o coração ardente 

Olimpícas, II, 5, 95; Olímpicas, III, 25; 

Olímpicas, VI, 35; Olímpicas, VII, 40; Olímpicas, 

VIII, 5;  Neméias, III, 55, 98; Neméias, VII, 10; 

h( eu)qumi/a euthymía o ardor do coração 

Olímpicas, II, 30, 40 

eu)/qumoj eúthymos de coração ardente 

Olímpicas, V, 20 

u(pe/rqumoj hypérthymos o coração muito ardente 

Olímpicas, V, 50 

h( frh/n he phrén o coração 

Olímpicas, I, 40; Olímpicas, II, 95; Olímpicas, 

VIII, 20 

to/ h=)tor tó êtor o coração nobre 

Olímpicas, IV, 25 

h( kardi/a he kardía o coração 

Olímpicas, V, 1; Istímica, VIII, 55 

h( prapi/j, ai( prapi/dhj he prapís, hai prapídes o coração 

Olímpicas, II, 100; Istímica, VIII, 30 

 

ÉSQUILO 

o( qumo/j ho thymós o coração audacioso, o coração perturbado, o 

coração cheio de esperança, o coração em cólera 

Agamêmnon, 47; Coéforas, 392 

pro/qumoj próthymos de um coração ardentemente esforçado 

Agamêmnon, 1591 

eu/)qumoj eúthymos de um coração alegre 

Agamêmnon, 1592 

h( frh/n, ai( fre/nej he phrén, hai phrénes   o coração 

Agamêmnon, 104, 492, 502, 546, 805, 895, 982, 

1084 

  o espírito 

Agamêmnon, 175, 479 
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  as entranhas 

Prometeu, 881 

h( kardi/a he kardía o coração fremente 

Agamêmnon, 179, 481, 834, 977 

Prometeu, 881 

to/ ke/ar tó kéar o coração fremente 

Agamêmnon, 11, 592, 997 

h( yuxh/ he psykhé a alma 

Agamêmnon, 1643 

h( me=nij he mênis a cólera 

Eumênides, 314 

 

SÓFOCLES 

o(( qumo/j 
 
 
 
 

ho thymós   a cólera 

Édipo Rei, 344, 674, 893 

Electra, 331 

Antígona, 718, 1085, 1088, 1097 

  o coração, o ardor 

Édipo Rei, 914, 975 

Electra, 26, 286, 1319 

qumou=sqai thymoûsthai se indignar, se arrebatar 

Electra, 1279 

Antígona, 477 

pro/qumoj próthymos ardentemente desejoso 

Electra, 3 

proqumi/a prothymía o desejo 

Édipo Rei, 838 

a)qumein athymeîn ser sem coragem 

Electra, 769 

Édipo Rei, 747 

r(a/|qumoj rháithymos sem ardor 

Electra, 958 

du/squmoj dýsthymos de um coração impaciente 

Electra, 218, 550 

e)nqumioj enthymios no coração 

Édipo Rei, 739 

h( frh/n, ai( fre/nej he phrén,hai phrénes   o espírito, a razão, a vontade 

Édipo Rei, 524, 528, 727, 1511 

Antígona, 298, 1015, 1060, 1090, 1095 

  o coração 

Electra, 809, 1390 

Antígona, 298, 319, 623 

Édipo Rei, 298, 319, 623 

fronei=n phroneîn saber 

Édipo Rei, 316, 317 

h( fro/nhsij he phrónesis o pensamento 

Édipo Rei, 662 

h( fronti/j he phrontís   o pensamento 

Édipo Rei, 170 

  o pensamento ansioso 

Édipo Rei, 67, 170 
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to/ fro/nhma, to/ 
fronh/mata 

tó phrónema, tó phronémata   os sentimentos 

Antígona, 176, 354 

  os pensamentos, a vontade 

Antígona, 473 

kako/frwn kakófron criminal 

Antígona, 1104 

h( kardi/a he kardía o coração fremente 

Antígona, 68, 1105 

to/ ke/ar tó kéar o coração fremente 

Édipo Rei, 688 

h( yuxh/ he psykhé  a alma 

Édipo Rei, 64, 666, 727, 894 

Antígona, 227, 317, 708, 930 

 a vida 

Electra, 775 

Antígona, 559 

h( o)rgh/ he orgé a cólera 

Édipo Rei, 337, 346, 405, 524, 1241 

Antígona, 280, 766 

Electra, 369, 628 

o)rgi/zesqai orgízesthai ser arrebatado 

Édipo Rei, 339 

h( me=nij he mênis a cólera 

Ájax, 656 

 

EURÍPIDES 

o) qumo/j ho thymós  a cólera, a paixão 

Medéia, 1079, 1152 

 o coração 

Medéia, 8, 638, 865, 1057 

dusqumi/a dysthymía a alma triste 

Medéia, 691 

dusqumeisqai dysthymeisthai ter o coração desesperado 

Medéia, 91 

o)cuqumoj oxýthymos que é arrebatado pela cólera 

Medéia, 319 

qumou=sqai thymoûsthai sentir cólera 

Medéia, 271, 883 

r(aqumia rhathymía indiferença do coração 

Medéia, 218 

baruqumoj barythymos de coração rude 

Medéia, 176 

to/ proqumon tó próthymon o zelo 

Medéia, 179 

pro/qumoj próthymos zeloso 

Medéia, 485, 720 

h( fre/n, ai( fre/nej he phrén, hai phrénes  o fundo da alma, a alma 

Medéia, 38, 266, 316, 856, 1052, 1265 

 o espírito, o pensamento 

Medéia, 677, 1265 
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fronei=n phroneîn pensar 

Medéia, 823 

h( fronti/j he phrontís a alma 

Medéia, 48 

h( kradi/a he kradía o coração 

Medéia, 99, 432 

kardi/a kardía  o coração 

Medéia, 590, 1042, 1242, 1360 

 o órgão do coração 

Medéia, 858 

to/ ke/ar tó kéar o coração 

Medéia, 911 

h( yuxh/ he psykhé  a alma 

Medéia, 226 

 a sombra 

Medéia, 1219 

to/ e/)myuxa tó émpsykha os viventes 

Medéia, 230 

a)/yuxon ápsykhon inanimado 

Medéia, 1162 

h( eu)yuxi/a he eupsykhía a valentia 

Medéia, 403 

to/ spla/gxnon tó splánkhnon as profundezas do coração 

Medéia, 220 

h( o)rgh/ he orgé a cólera 

Medéia, 176, 447, 520, 870, 909, 1150 

o( xo/loj ho khólos o furor 

Medéia, 1150 

 

OS PRÉ-SOCRÁTICOS 

o( qumo/j ho thymós Heráclito: a cólera 

22 B 85 DK 

Parmênides: o desejo ardente 

28 B 1 DK 

Demócrito: a cólera 

68 B 236DK; 68 B 298 DK 

h( eu)qumi/a he euthymía o bom humor 

Demócrito 

68 A 1 DK; 68 B 3 DK; 68 B 189 DK 

 

PLATÃO 

o( qumo/j ho thymós  coração ardente do animal 

República, II, 375b 

 coração ardente do soldado 

República, III, 411b, 411c 

 ardor do cidadão justo 

República, IV, 439e, 440b; IX, 572a 

 colérico (desarrazoado) 

República, IV, 439e 

Leis, I, 649d; VI, 773c; VIII, 863b; IX, 867c; 

XI, 934a 
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qumoeidh=j thymoeidês de ardor natural 

 no animal 

 no homem 

 do natural colérico 

to/ qumoeide/j tó thymoeidés o temperamento ardente 

 do soldado-guardião 

 do bárbaro cítio 

 do sábio e do bom cidadão (auxiliar do lógos) 

 do homem político (na parte boa) 

qumousqai thymousthai  ser ardente (na parte boa) 

 ser colérico (contrário ao lógos) 

h( proqumia he prothymía zelo ardente (na parte boa) 

proqumoj prothymos com zelo ardente 

proqumeisqai prothymeisthai ter zelo ardente 

proqumoj prothymos de um zelo ardente 

h( a)qumi/a he athymía ausência de zelo, desânimo 

a)qumoj áthymos desalentado 

megaloqumoj megalothymos grandemente ardente 

h( e)piqumi/a he epithymía desejo excessivo 

e)piqumein epithymeîn desejar excessivamente 

to/ e)piqumetikon tó eputhymetikón a parte desejante (excessiva) 

e)piqumhthj epithymetés ávido 

h( o)rgh/ he orgé  cólera (na parte boa) 

 cólera (nocivo) 

o)rgiloj orgilos colérico (na parte má) 

o)rgizesqai orgízesthai se colocar em cólera (na parte boa) 

h( me=nij he mênis a cólera divina 

Fonte: FRÈRE, Jean. Ardeur et colère: le thumos platonicien. Paris: Kimé, 2004, p. 201-211.



                                             

                                               

ANEXO D – O VOCABULÁRIO DA DEIXIS EM PLATÃO 

APODEIXIS 
  

a)podei/knumi 
 
 
 
 
 
 
a)po/deicij 

apodeíknymi 

 

 

 

 

 

 

apódeixis 

demonstrar, provar, mostrar por argumentos 

República, V, 472d 

Protágoras, 323c; 324c 

Alcibíades I, 114b 

Fédon, 88b; 77a, b, c, d; 87a, c; 105 e  

Fedro, 245b 

Parmênides, 129d 

 demonstração, exibição, exposição 

Protágoras, 354e 

Fedro, 245c 

Leis, X, 893b 

Epinomis, 983a 

Político, 277a 

República, II, 358b 

 argumentos em comprovação 

Teeteto, 162e 

Fédon, 73a; 77c; 92c, d 

Carta II, 313b 

 

DEIGMA 
  

dei=gma deîgma  exemplo, échantillon, prova 

Leis, XII, 951d; IV, 718b; VII, 788c 

Fédon, 110b 

 sample, pattern, taking him as evidence of 

Leis, , 788c 

 way of sample 

Leis, , 718b 

 

ENDEIXIS 
  

e)/ndei/knumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

endeíknymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éndeixis 

 mostrar, dar exemplo, fazer ver, comprovar 

Político, 278b; 308e 

Eutifron, 9b 

Alcibíades, 105b, d, e; 106b 

República, II, 367b 

Leis, XII, 966b 

Protágoras, 317c 

 denunciar, manifestar-se contra 

Apologia de Sócrates, 32b 

Leis, IX, 856c 

 esclarecer, fazer conhecer 

Apologia de Sócrates, 23b 

Teeteto, 158e 

 denotar, significar 

Crátilo, 394e 

 indicação 
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e)/ndeicij Leis, XII, 966b 

Carta VII, 341e 

 

EPIDEIXIS 
  

e)pidei/knumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)pi/deicij 
 
 
 

epídeiknymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epídeixis 

 

 

 exibir, fazer exibição 

Leis, II, 658b 

Eutidemo, 274a, diálogo 275ª; 278c 

Hípias Maior, 286b; 287b 

Hípias Menor, 363a, c 

Láques, 183b 

Lísias, 204e; 205a 

Górgias, 447a, b; 458b 

 mostrar exibindo as qualidades pessoais 

Fedro, 258a 

 mostrar poder, fazer a exibição de um poder 

Láques, 179e 

Fedro, 235a 

Górgias, 447a 

 mostrar por meio de uma leitura retórica 

Fedro, 235a 

 mostrar que supera a performance 

Leis, , 648d 

 mostrar, point out 

Fédon, 100b 

Protágoras, 346a 

 mostrar, provar que foi seduzido 

República, 391e 

Eutidemo, 295a 

Cármides, 158d 

Leis, , 892c 

 expor 

Apologia de Sócrates, 22a 

Górgias, 464b 

Fédon, 100b 

 demonstrar 

Protágoras, 320c 

Eutifron, 9b 

Górgias, 467c 

Fédon, 95b 

Sofista, 230b 

 exibição 

Górgias, 449c 

Hípias Menor, 363d; 364b 

Hípias Maior, 282b, c 

Eutidemo, 275a 

Crátilo, 384b 

 exposição 

Fédon, 99d 

 mostração, declamação 

Górgias, 447c 

 demonstração 
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Sofistas, 217e 

 

KATADEIXIS 
  

katadei/knumi 
 
katade/omai 
 
 
 
 
 
 

katadeíknymi 

 

katadéomai 

 

 

descobrir e instruir, introduzir 

República, III, 406c; 407d 

 rogar encarecidamente 

Apologia de Sócrates, 33e 

 restringir 

Fédon, 83c 

 aprisionar 

Timeu, 70e; 73c 

Carta II, 313b 

 

PARADEIXIS 
  

para/deigma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
paradei/knumi 
 
 
 
 
 
 

parádeigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paradeíknymi 

 

 

 exemplo (échantillon, comparação) 

Apologia de Sócrates, 23b 

Alcibíades I, 132d 

Protágoras, 330b 

Ménon, 77 a; 79a 

República, VIII, 559a, 561e, 557e; X, 617d, 618a 

Fedro, 262c, d 

Teeteto, 154c 

Sofista, 226c, 251a 

Filebo, 13c 

Timeu, 24a 

Leis, II, 663e; V, 735c; IX, 876e; XII, 961e 

 exemplo (lição) 

Górgias, 552b, c, d 

Leis, IX, 855a, 862e; III, 692c; VII, 801b 

 patron (paralelo) 

Sofista, 218d, 221d 

Teeteto, 202e4 

Político, 277d, 278b, e, 279a, 287b, 305e 

 modelo (em geral) 

Protágoras, 326d 

Ménon, 79a 

República, III, 409b, c, d 

Fedro, 264e 

Sofista, 235d 

Leis, I, 632e 

Político, 275b, 277b 

Leis, V, 739e 

 modelo (relacionado à Ideia) 

República, V, 472d 

Leis, VII, 811b, c 

Carta VII, 332b 

 cópia (dos sensíveis em relação à Ideia) 

República, VII, 529d 

Timeu, 28b 
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ANEXO D – ESQUEMA DAS NARRATIVAS DO BANQUETE 

 

Aristodemo 

 

 

 

 

Apolodoro                                                              Fênix 

                                      

 

 

                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                      amigo de 

                                                                           Glaucón                                                                              Glaucón                                                                                                                                                                                        

alguns amigos                                                   

   anônimos 

TRÉDÉ, Monique. Introduction à Le Banquet. Traduction et notes de Philippe Jaccottet. Introduction, 

appendices, commentaries et index par Monique Trédé. Lausanne: LGF, 1991, p. 11. 



                                             

                                               

ANEXO E – OS “INTERMEDIÁRIOS” NO DISCURSO DE DIOTIMA 

Ser 

 

 

 

 

 

Devenir 

Poíesis 

 

 

 

 

 

Não-ser 

Belo 

Bem 

 

 

 

 

Eros 

 

 

 

 

 

 

Mal, feio 

Saber 

Ciência 

 

 

 

 

Opinião 

correta 

 

 

 

 

 

Ignorância 

Imortalidade 

 

 

 

 

 

Daimon 

 

 

 

 

 

 

Mortal 

Sábio 

 

 

 

 

 

Filósofo 

(que ama a 

sabedoria)  

 

 

 

 

Ignorante  

Recurso 

 

 

 

 

 

Eros 

 

 

 

 

 

 

Pobreza  

               

          205c                                201e-202b                              202b-203a                              203a-204c                        

 

TRÉDÉ, Monique. Introduction à Le Banquet. Traduction et notes de Philippe Jaccottet. Introduction, 

appendices, commentaries et index par Monique Trédé. Lausanne: LGF, 1991, p. 27. 



                                             

                                               

ANEXO F – CADEIA DAS NARRATIVAS DO BANQUETE 

I – Agentes de transmissão 

 

II – Os que pronunciam um discurso 

 

Esquema baseado na abordagem estrutural dos personagens do Banquete. BRISSON, Luc. Introduction à Le 

Banquet. Paris: GFF-Flammarion, 1998, p. 16-34. 

 

PLATÃO 

 
ARISTODEMO 

FÉNIX 

“DESCONHECIDO” 

GLAUCÓN 

APOLODORO 

ARISTODEMO 

 
PLATÃO 

ANÔNIMOS 

ELOGIOS 

ÉROS SÓCRATES 

ALCIBÍADES FEDRO 

PAUSÂNIAS 

ERIXÍMACO 

ARISTÓFANES 

AGATON 

SÓCRATES 

DIOTIMA 

PLATÃO 


